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Seznámení občanů Českého Brodu se sociálními službami pro seniory 
a zdravotně postižené občany

středa 30.9.2009, 14.00 – 15.00 h, ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory

Zápis ze setkání

Setkání se zúčastnili: členové pracovní skupiny senioři a zdravotně postižení, zástupci sociálních 
služeb pro seniory a zdravotně postižené občany, starosta pan Jaromír Fischer a koordinátorka 
Komunitního plánování paní Veronika Svěcená. Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1.

Program setkání: 

1. Informace o Komunitním plánování sociálních služeb (KP SS)

2. Představení tísňové péče

3. Představení služeb O.s. Spirála pomoci

4. Informace o službách, které poskytuje ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 
a Městský Úřad Český Brod

5. Prostor pro dotazy účastníků 

Setkání mělo následující průběh a výstupy:

Ad 1. 

Pan starosta přivítal účastníky a shrnul výstupy z procesu KP SS. Zmínil v rámci KP SS vzniklý 
adresář sociálních služeb, který je na webu města v sekci praktické informace, sociální služby 
http://www.cesbrod.cz/category/adresar-socialnich-sluzeb nebo je k nahlédnutí v MKIC.

Ad 2. 

Pí Jana Langerová z Života 90 ve Zruči nad Sázavou představila linku tísňové péče. Kdy jsou
klienti připojeni nepřetržitě na dispečink, který jim okamžitě zprostředkuje odbornou pomoc. 
Připojení zajišťuje pevná linka telefonu, telefon s hlasitým příposlechem, snímač a tlačítko, které 
má klient stále při sobě a v případě potřeby si zavolá o pomoc. Součástí zařízení je i pohybové 
čidlo, které se instaluje na místo, kudy klient běžně prochází. Pokud se stane, že klient tímto 
místem neprojde v předem stanoveném časovém úseku, např. 12 hod, automaticky je kontaktován 
dispečink.

Ve smlouvě, která je s klientem sepsána, jsou uvedeny jména 4-5 kontaktních osob, které 
v případě potřeby poskytnou klientovi pomoc. Je potřeba, aby tyto osoby byly v dosahu klienta 
a měli klíč od jeho bytu. Pracovníci Života 90 smlouvu sepisují v místě bydliště klienta a dále ho 
pak jednou za 2 měsíce navštěvují, aby služby byly poskytovány přesně podle potřeb klienta. 

Podmínkou zřízení tísňové péče je pevná linka. Je možné poskytovat službu i přes mobil, ale je 
potřeba hlídat kredit či nabitou baterii přístroje. Zařízení pro pevné linky má hodnotu cca 
13 000,- Kč. Život 90 však zařízení zapůjčuje a klient tak hradí jednorázově částku 2 500,- Kč za 
montáž zařízení a dále pak hradí 200,- Kč měsíčně za službu jako takovou. 

Pokud se klient rozhodne trávit léto na chalupě, po domluvě je možné zařízení přemístit 
a využívat služby tísňové péče tam. Při návratu domů se zařízení vrací na své původní místo.  
V případě, že klient odjíždí např. do lázní, pohybové čidlo po tuto dobu funguje jako „hlídač“. 
Pokud do bytu někdo vstoupí, musí se nahlásit na dispečink.
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Ad 3. 
Službu osobní asistence v Českém Brodě a okolí poskytuje občanské sdružení Spirála pomoci, 
které představila pí Jana Kuncířová. Asistentka pracuje přímo v domácnosti klienta, pomáhá 
např. hygienou, jídlem a pitím podle potřeb klienta. Nebo se může jednat i o doprovody k lékaři, 
na jednání s úřady nebo spolu můžou jít ven na procházku. 
Další službou, kterou sdružení poskytuje jsou terénní odlehčovací služby, kdy opět 
v domácnosti klienta probíhá tzv. respitní péče. Děje se tak v případě, kdy o klienta celodenně 
pečuje rodina, která si potřebuje odpočinout, vyrazit na dovolenou nebo jen víkend. 
Handy Taxi klient využije v případě, že potřebuje někam odvézt. Řidič je na telefonu a funguje 
i jako asistent při návštěvě lékaře. Zaveze klienta kam bude potřebovat, i do divadla.
Sdružení Spirála pomoci zprostředkovává psychologické poradenství. Konzultaci 
s psycholožkou je možné si domluvit nejen v kanceláři, ale i přímo do domácnosti klienta. 
Hodně využívanou službou je i půjčovna kompenzačních pomůcek, kde je možné zapůjčit si 
vedle holí a hygienických pomůcek i polohovací postel.
Sdružení zaměstnává 16 asistentek, v Kolíně služby poskytují 30 klientům, v Českém Brodě 
zatím 4 klientům. Služby jsou hrazeny v ceně od 30,- do 85,- Kč/hodinu, v závislosti na výši 
příspěvku na péči, který klient pobírá. 
Do budoucna je v plánu otevřít i službu Home care, tedy zdravotní terénní péči, kterou zajišťují 
zdravotní sestry a klientům převazují rány, dávají injekce, apod. Měla fungovat v první polovině 
příštího roku v areálu nemocnice. Pro své klienty pořádají pracovníci sdružení např. posezení na 
zahradě s harmonikou, na webových stránkách http://www.spirala-pomoci.cz/ si můžete 
prohlédnout fotografie z akcí.

Ad 4. 

Ředitelka zařízení ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, Ing. Lucie Hovorková, 
popsala pobytové služby, kde se na 2-4 lůžkových pokojích dostává nepřetržité jak pečovatelské 
tak zdravotní péče. Pracovníci zajišťují aktivizační programy jako je trénování paměti, keramika, 
pečení, kavárnička či cvičení seniorů na židlích. Pořádají i pravidelné akce jako jsou kulturní 
programy, představení dětí ze škol a školek nebo grilování na zahradě. Dne 7.10.2009 se koná 
den otevřených dveří, všichni jsou zváni.

Pečovatelskou službou je zajišťován především rozvoz obědů. Je však možné objednat si i úklid 
domácnosti apod. 

V případě zájmu o výše uvedené sociální služby nebo v případě dotazů se můžete obrátit 
na koordinátorku komunitního plánování, paní Veroniku Svěcenou (svecena@cesbrod.cz), tel.: 
321 612 124.

Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici na webové stránce města 
www.cesbrod.cz , pod odkazem úřad, informace, koncepční materiály, Komunitní plán sociálních 
služeb.

Zapsala: Veronika Svěcená

Kontrola: Bc. Alena Bendová

30.9.2009
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a zdravotně postižené občany
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Příloha č. 1

Prezenční listina setkání dne 30.9.2009 v ANNĚ Český Brod

Bendová Alena, Bc. MěÚ ČB 

Blažková Magdalena, MUDr. Praktická lékařka

Fisher Jaromír Starosta Českého Brodu

Franěk Martin, DiS. Anna ČB, soc. služby pro seniory

Hovorková Lucie, Ing.  ANNA ČB, soc. služba pro seniory

Kuncířová Jana Spirála pomoci o.s.

Lengerová Jana Život 90

Rahmová Renata, Ing. ZM-zastupitelka města

Sálová Olga Pečovatelská služba

Skalická Věra

Slováčková Blanka, MUDr. Praktická lékařka

Svěcená Veronika  Bc. MěÚ ČB - koordinátorka

Syl Miroslav

Šmejkalová Irena Zdravotní sestra MUDr. Slováčkové

Vašáková




