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Abstract:

This thesis is divided into theoretical and practical part. In the

theoretical part, the author deals with the clarification of terms such as: age, aging,
senior activation. More attention is paid to activating methods usable within the
activation programs for seniors. Practical part gives an overview of the most common
and popular mobilization programs and methods, in terms of motivating employees at
three specific retirement homes. Questionnaire survey were used to compare these
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ÚVOD
Toto téma bakalářské práce s názvem Aktivizační programy pro seniory
z pohledu sociálního pracovníka v domovech seniorů, jsme si vybrali na základě
několika osobních zkušeností z praxí během tříletého studia na Pražské vysoké
škole psychosociálních studií. Aktivizace seniorů je pro nás celospolečensky
zajímavé téma, neb starých lidí stále přibývá. Práce se seniory je velmi důležitá a má
velký smysl, neboť každý z nás jednou zestárne. Musíme si uvědomit, že stárnutí
nezastavíme, ale můžeme se pokusit stáří prožít plnohodnotně a důstojně To je fakt,
který nelze vyvrátit a problémy, které s sebou stáří a stárnutí přináší je potřeba řešit.
Péče o seniory není otázkou pouze sociální práce či práce jednotlivce, rodiny, ale
celé společnosti. Většinu nemocí ve stáří má na svědomí omezená tělesná
pohyblivost seniorů, sociální izolace a psychický stav jedince.
Hlavním cílem této práce je ukázat na potřebu a smysluplnost aktivizačních
programů a zároveň se seznámit s aktuálními potřebami a požadavky sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří aktivizační programy pro
seniory zajišťují.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kdy v teoretické části se
věnujeme popisu stáří a stárnutí a sociální práci se seniory. Sociální práce se seniory
zahrnuje jednak popis pojmu sociální pracovník a pracovník v sociálních službách,
zároveň také jednotlivé aktivizační programy a metody. V praktické části popíšeme tři
vybraná zařízení, ve kterých jsme prováděli průzkum. Součástí praktické části je i
samotný průzkum a jeho vyhodnocení. Jako formu průzkumu jsme zvolili
dotazníkové šetření mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách
věnující se aktivizaci ve vybraných zařízeních. Dotazníky byly předány osobně, jejich
vyplnění bylo ústně vysvětleno a později byly dotazníky opět osobně vyzvednuty.
Vedle dotazníkového šetření proběhli se zaměstnanci i osobní rozhovory, ve kterých
jsme měli možnost hlouběji proniknout do problematiky aktivizace seniorů.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Stárnutí a stáří
Stárnutí se děje tak nějak samo od sebe, bez našeho většího přičinění. Ale to
jak se nám stárnout daří, je už věc jiná. Samo slovo stárnutí vystihuje ještě navíc
něco důležitého, možná i pozitivního. Neboť stárnutí není proces statický, či jasně
ohraničený, ale stále se s člověkem něco děje a tudíž se jedná o neustálý pohyb.
„Stárnutí je specifický, nezvratný a neopakovatelný biologický proces, který se kromě
biologických změn projevuje i společenskými změnami chování člověka. Jsou to
změny vyvolané jednak stárnutím samotným, a jednak okolnostmi a situacemi,
v kterých se člověk nachází během svého pozemského života.“ 1 Každá etapa
v našem životě má svůj smysl a význam. Tak jako jaro představuje zrození, vitalitu a
svěžest, léto představuje hojnost a plnost života, podzim jeho barevnost a sklizeň,
tak zima přináší klid a odpočinek, aby mohl zase začít nový život. Každé životní
období má, stejně jako každé roční období, svůj význam. A je správné každou fázi
života prožít naplno. Když mluvíme o stárnutí, nemluvíme jen o ubývajících silách, o
slábnutí či ochabování, ale i o životem získané moudrosti a nadhledu. Tudíž bychom
na stárnutí neměli nahlížet pouze negativně, ale měli bychom v něm vidět i jeho
pozitivní stránky.

1.1

Stárnutí
„Pod pojmem stárnutí se zpravidla rozumí souhrn změn ve struktuře a funkci

organismu, přičemž se jedná o změny v oblasti somatické, psychické, emoční a
sociální. Tyto změny mohou podmiňovat zvýšenou zranitelnost organismu, pokles
některých schopností a tím i celkového výkonu, které však starý člověk dokáže
kompenzovat.“2 Nejedná se jen o kompenzaci pomocí kompenzačních pomůcek, ale
i o kompenzaci jinými činnostmi (např. omezení pohybu může starší žena
kompenzovat rukodělnou činností, kde zúročí své zájmy a dovednosti). Stárnutí není
1

LACA, S., KOLLÁRČIKOVÁ, J. Starostlivosť o seniorov v kontexte sociálnej práce. Praha: PVŠPS,
2015, s. 27
2
HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B. a ZIKMUNDOVÁ, K. aj. Vybrané kapitoly z gerontologie. 3.vyd.
Praha: EV Public Relations, 2007, s. 60
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jen tělesné chátrání a ubývání duševních schopností, ale naopak staří lidé mají
dokonce některé schopnosti, které mladým chybí. Staří lidé myslí jinak, nemyslí už
tak rychle, ale zato koncepčněji. V procesu stárnutí nedochází pouze k osobnostním
změnám člověka, dochází také ke změnám v mezilidských vztazích, ke změnám
zájmů a názorů a ke změnám v chování a vnímání (jsou mnohem citlivější).
Již v minulosti se starým lidem přisuzovala obzvláštní moudrost, která
nesouvisela pouze se životními zkušenostmi, ale i s novým způsobem myšlení. Pro
Římany byl moudrý ten, kdo byl smířen sám se sebou, kdo byl v souladu se sebou
samým. Moudrost je tedy určována tím, kolik toho člověk viděl a zažil a zda vidí do
hloubky, do jádra věci. Stárnutí a smrt jsou jevy, kterým se ve společnosti historicky
věnuje mimořádná pozornost. Stáří by se nemělo brát jako nemoc, neboť se jedná o
neoddělitelnou součást našeho života. I v této životní etapě máme své místo na zemi
a právo žít plnohodnotný život. Stárnutí a stáří je nejen problém individuální, ale i
společenský. „Stárnutí je jednosměrný proces směřující z minulosti do budoucnosti,
stejně tak jako by letěl šíp.“3
„Z celé historie medicíny vyplývá, že lidskou důstojnost není možné ztratit ani ve
stáří. Ta samá historie však poukazuje i na nebezpečí morálně-etických principů,
které spočívají v tom, že je relativizujeme, např. na starého člověka se začneme
dívat, jako na člověka jehož život nemá již žádnou hodnotu ani význam .“4 „Neberme
starého člověka jako přítěž v rodině, ale také jako člověka, který si něco prožil, předal
nám své zkušenosti, vychoval nás, a proto si zaslouží důstojné stáří, lásku a péči od
svých nejbližších.“5

1.2

Stáří
„Stáří je etapa v životě člověka, která je obklopena dvěma časovými body.

První časový bod je nazýván, tzv. horní věkovou hranicí, což znamená, že stáří je
definované koncem života (smrtí). Druhý časový bod je nazýván, tzv. spodní věkovou
hranicí a je definován tím, že jevy a procesy, které tvoří stáří, do života člověka
3

KOUKOLÍK, F. Metuzalém – o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum, 2014, s. 12
LACA, S. Social care as a phenomenon of seniors´ quality of life. Praha: PVŠPS, 2015, s. 10
5
LACA, S. Social care as a phenomenon of seniors´ quality of life. Praha: PVŠPS, 2015, s. 29
4
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nevcházejí současně, ale postupně během života a tento souhrn procesů vytváří
samotné stáří.“6 Člověk, který stárne, to na sobě sám pozoruje a to nejen tehdy, když
mu v tramvaji mladí lidé uvolní místo k sezení. Starý člověk se musí naučit přijímat
sám sebe, vzdát se některých rolí, které dosud hrál a přijmout se i se svými
nemocemi a zdravotními potížemi. Ve stáří se nedá už všechno obnovit a spravit,
nicméně se dají dopady stáří ulehčit a zmírnit. Omezení budou citelnější a tělo stále
slabší. Jedním z omezení věku je také samota. I ona má svůj smysl, neboť nás
konfrontuje s vlastní pravdou. „V tomto období se zvyšuje úsilí o důstojné a
smysluplné prožití života v jeho poslední fázi.“7

1.2.1 Příprava na stáří
V dnešní době, kdy starých lidí stále více přibývá, se většina lidí o stáří příliš
nezajímá a ví o něm velmi málo. Mají pocit, že není důvod se o stáří zajímat, protože
z jejich pohledu je v nedohlednu. Většina mladých lidí vnímá stáří jako šedivé,
smutné, nudné a nezajímavé. A proto se nemůžeme divit, že je stáří vnímáno spíše
negativně. Snažíme se problém stáří někam odsouvat a nezabývat se jím, neboť
nám příliš připomíná naši perspektivu. Je tedy dobré se na stáří předem připravit.
„Příprava na stáří a stárnutí by měla probíhat ve dvou fázích:
1. Jako permanentní nebo dlouhodobá příprava. Probíhá během celého života
člověka. Je součástí výchovy k manželství, občanské a etické výchovy na
školách. Promítá se do systému přiměřených postojů ke stárnutí a starší
generaci vůbec;
2. Jako aktuální nebo krátkodobá příprava. Začíná přibližně pět let před
dosažením důchodového věku se zaměřením především na zdravotní
opatření, psychologickou přípravu na změnu společenské role a optimální
vyřešení sociální otázky ve smyslu plynulého přechodu do důchodu.“8
Z globálního hlediska můžeme tedy přípravu na stáří rozdělit na čtyři roviny:
 zdravotní příprava (včasné lékařské vyšetření a diagnostika nemocí),
6

KŘIVOHLAVÝ, J. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Praha: Grada, 2011, s. 14
HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1990, s. 79
8
LACA, S. a KOLLÁRČIKOVÁ, J. Starostlivosť o seniorov v kontexte sociálnej práce. Praha: PVŠPS,
2015, s. 37
7
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 psychologická příprava (stimulace v rodinném i společenském životě),
 sociální příprava (plynulý a postupný přechod z pracovního prostředí do
důchodu),
 duchovní příprava (uspokojování duchovních potřeb, hlubší a osobnější
prožívání životních situací).

1.2.2 Kalendářní stáří
Stanovení kalendářního, neboli chronologického věku má své výhody i
nevýhody. Nevýhodou je nespolehlivost při zařazení člověka do dané kategorie,
neboť mu může být přisouzena role starého člověka, která ale vůbec neodpovídá
jeho skutečné kondici. Naopak výhodou je snadná identifikace a operacionalizace.
Odborná veřejnost má několik členění lidského života, v praxi je za starého člověka
většinou považován ten, který dosáhl důchodového věku. I přes rozdíly týkající se
důchodového věku v jednotlivých státech se za důchodce považuje člověk ve věku
65 a více let. Tak jak se postupně zvyšuje důchodová hranice, tak se posunuje
věkové pásmo, které se označuje jako období stáří. Z chronologického hlediska však
stárneme všichni stejně.
Jedno z možných dělení stáří podle Světové zdravotnické organizace (WHO)
je následující: 60 až 74 let - počínající, časné stáří (senescence); 75 až 89 let –
vlastní stáří (senium); 90 a více – dlouhověkost (patriarchum).
Jiné dělení, podle Mühlpachra, je následující: „65 až 74 let – mladí senioři
(označení také jako young old nebo old) – problematika penzionování, volného
času a aktivit; 75 až 84 let – staří senioři (termín old old) – změna funkční zdatnosti,
atypický průběh nemocí; 85 let a více – velmi staří senioři (označení jako very old
old) – problém soběstačnosti a zabezpečenosti.“9

1.2.3 Biologické stáří
„V lékařství se používá i termín skutečný, tedy biologický nebo také funkční
věk. Určité lékařské metody umožňují poznat jak je na tom člověk doopravdy, bez
9

MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 203
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ohledu na matoucí první dojem spojený s kalendářním věkem.“10 To jak organismus
stárne, ovlivňuje řada faktorů, např. genetické předpoklady, vlivy okolního prostředí,
způsob života, čímž se stává stárnutí značně individuální. Jednotlivé systémy a
funkce organismu stárnou nerovnoměrně. Stáří je poslední vývojová fáze lidského
života, ovšem spíše než k vývoji zde dochází k úbytku funkcí a k involučním
změnám. Biologické změny jsou na člověku nejvíce patrné a tím se stávají určujícím
faktorem k tomu, zda jsme považováni za staré. Jsou to změny projevující se ve
vzhledu, držení těla, rychlosti a způsobu pohybu, ochabujícím svalstvu, ztrátě síly,
kvalitě kůže či vlasů. Stárnutí tak způsobuje v lidském těle mnoho strukturálních a
funkčních změn. Snižuje se citlivost regulačních mechanismů a schopnost
přizpůsobit se proměnlivým podmínkám prostředí. Snižuje se také odolnost vůči
působení škodlivých bakterií, virů a také psychických stresů. Stáří samo o sobě není
nemoc, nicméně u starých lidí jsou zjišťovány takové nemoci jako: vysoký krevní tlak,
kornatění věnčitých tepen srdce, mozku, arterioskleróza končetin, chronický zánět
průdušek, rozedma plic, degenerativní změny kloubů a páteře, cukrovka,
osteoporóza, Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc.

1.2.4 Psychické stáří
Starý člověk je fyzicky slabší než mladý, je pomalejší a jeho tělesná výkonnost
klesá. Disponuje však jinými vlastnostmi. Uvažuje klidněji, je charakterově pevnější a
díky životním zkušenostem si vypracoval dobrý úsudek. Může toho někdy dokázat
více než mladí lidé; ne proto, že by více pracoval, nýbrž proto, že využívá svých
specifických schopností a dovedností, neboť k problémům přistupuje s větším
důvtipem a moudrostí. Hlavním rysem psychického stáří jsou změny v osobnosti
člověka. Psychické změny u starých lidí se projevují především ve zpomalení
duševní činnosti, které může být důsledkem jak zdravotního hlediska, tak zvýšené
opatrnosti a menší motivace. Dalším rysem je špatné snášení změn, staří lidé mají
rádi svůj stereotyp. Další změnou je snížení zájmu o okolí až netečnost, což bývá
ovlivněno nižší intenzitou emočního prožívání. Právě v této oblasti je prostor pro
vhodně zvolené aktivizační programy.

10

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. 2.vyd. Praha: Brain Team, 2010, s. 25
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Podle Malíkové, která podtrhuje souvislost mezi tělesnými a psychickými
změnami, můžeme rozlišit tyto hlavní typické změny v psychické oblasti: „snížení
kognitivních a gnostických funkcí – zapomínání, snížená schopnost zapamatování,
uchování informací a následná reprodukce; snížení funkce a porozumění řeči;
snížení intelektu; změna postojů, nálad, nerozhodnost; změny v povahových
vlastnostech; změny v poklesu zájmu či útlum; orientace na životní hodnoty – rodinu,
zdraví, duchovní hodnoty; změny potřeb; ztížená adaptace na nové prostředí,
změny.“11

1.2.5 Sociální stáří
Nejpodstatnější sociální změnou ve stáří je odchod do důchodu, který s sebou
nese především velkou změnu v osobním životě seniora, neboť ukončil svou profesní
kariéru a ztratil s ní spojenou prestiž. Seniorovi tak zůstávají jen role soukromé a
navíc získává roli zcela novou – být důchodce. Tato role má ve společnosti spíše
pejorativní nádech. Člověk se najednou cítí být více anonymní, málo užitečný, bez
jasně vymezeného cíle života. Přehodnocuje tak své hodnoty a postoje. Skutečnost,
že nemusí chodit do práce, hraje velkou roli ve využívání jeho volného času. Pokud
během svého života člověk nepěstoval žádné záliby a koníčky, najednou zjistí, že má
spoustu volného času, který neví jak využít. Chybí mu náplň a struktura, není na tuto
situaci připraven. Na tento nový životní styl si musí senior postupně zvykat, a to jak
rychle se s touto změnou vyrovná, závisí na míře přijetí skutečnosti vlastního stáří.
Senioři, kteří se včas nepřipravili na samotné stáří, mohou poté k této životní etapě
zaujímat různé obranné postoje (např. hostilní, pasivní, závislí, odmítající vrstevníky
vzhledem k pokročilému věku a vyhledávající pouze mladší osoby). Senioři, kteří se
na stáří dobře připraví, zaujímají konstruktivní postoj. Konstruktivní postoj je vždy
lepší a efektivnější. Pozitivně ovlivňuje vztahy v rodině i vztahy uvnitř sociální sítě
člověka a tím i podstatně zlepšuje kvalitu jeho života.

11

MALÍKOVÁ, E. Péče o seniory v pobytových zařízeních. Praha: Grada, 2012, s. 21

15

1.3

Senior

Výraz senior je latinského původu, je komparativem adjektiva senex (starý),
tj. senior = starší. Významů slova senior je více, jednak může znamenat starší ze
dvou osob stejného jména nebo profese, zároveň se jím označují občané starší
šedesáti let, ale je využíván i ve sportu jako sportovec starší věkové kategorie či
výkonnostní třídy. Díky nejednotnosti pro terminologické označení starého člověka v
různých vědních oborech se začal používat termín senior. Oproti jiným výrazům jako
např. geront, senescent, které jsou veřejností negativně vnímány, není termín senior
nijak citově zabarvený. Podobně jako důchodce či starý člověk může v lidech
evokovat spíše neaktivního, na sociálních dávkách závislého člověka.

1.4

Domov pro seniory

Pokud není možné se o seniory postarat v rodině, péči přebírá stát. Na této
péči se podílí stát pomocí sociálních a zdravotnických institucí. Tato zařízení
poskytují v případě potřeby neomezenou péči. Velké množství zájemců (čekatelů)
potvrzuje význam těchto sociálních zařízení. Nejen společnost a rodina, ale i senior
sám se musí snažit dělat vše pro to, aby jeho stáří neznamenalo degradaci života,
ale jeho naplnění.
Domov pro seniory je sociální služba, která se zaměřuje na pomoc a péči
osobám seniorského věku. Dle zákona č. 108/2006 Sb. §49 o sociálních službách „v
domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.“12 Služba je poskytována za úplatu. V rámci této služby jsou
klientům dle výše zmíněného zákona č. 108/2006 Sb. §49 poskytovány „tyto základní
činnosti:

12

ČESKO. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Právní předpisy pro sociální služby.
MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. MPSV, ©2014 [cit. 2016-01-19] Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/108_2006_2015.pdf
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a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.“13
Poskytovateli sociálních služeb, v tomto případě domovy pro seniory, mohou
být dle zákona č. 108/2006 Sb. §6 „při splnění podmínek stanovených tímto zákonem
uzemní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby,
fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené složky státu.“14
Z demografického hlediska, kdy se každoročně zvyšuje počet starých lidí, není
výjimkou, že senior musí žádat o umístění do domova pro seniory i několik let
předem, neboť kapacita zařízení neodpovídá zájmu. V České republice existuje
mnoho nových, moderních objektů, které jsou již bezbariérově zařízeny, ale stále
převažují objekty staré, dokonce některé i památkově chráněné. Ty pak neodpovídají
potřebám klientů se sníženou mobilitou. U památkově chráněných budov nejsou ani
technické úpravy možné, neboť nebývají povoleny.

13

ČESKO. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Právní předpisy pro sociální služby.
MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. MPSV, ©2014 [cit. 2016-01-19] Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/108_2006_2015.pdf
14
stejný zdroj jako cit. 13
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2 Sociální práce a senioři
Zvýšená potřeba sociální péče není vždy nutně spojena s vyšším věkem. Tuto
zvýšenou potřebu sociální péče mohou způsobit sociální či zdravotní změny v životě
starého člověka. Sociální práce by měla být zaměřena především na ty staré lidi,
kteří žijí osaměle, či byli propuštěni z nemocnice, na seniory trpící demencí či jinou
psychickou poruchou, dlouhodobě nemocným léčícím se doma, lidem žijícím
v sociálně nevyhovujících podmínkách. „Sociální práce se tedy soustřeďuje do
oblasti péče o ty seniory, jejichž zdravotní stav je spojen s poklesem funkčních
schopností a soběstačnosti. Limity se mohou dotýkat hybnosti, smyslového vnímání i
jiných kognitivních funkcí. Omezují člověka v jeho schopnosti uspokojovat jeho
každodenní potřeby a naplňovat plány, udržovat kontrolu nad svým životem v míře,
na jakou byl zvyklý.“15
Sociální pracovník je především pomocníkem seniora v hledání řešení a
poskytovatelem podpory jeho i jeho rodiny k případnému rozhodnutí o využití
sociálních služeb. Senior by měl být ten, který sám rozhodne o své budoucnosti.
Sociální pracovník by měl být zdatný v komunikačních dovednostech s touto cílovou
skupinou a vytvořit seniorovi vhodné podmínky k vyjádření svých přání. Také
trpělivost a tolerance by sociálnímu pracovníkovi neměla chybět. Umění motivovat a
nadchnout seniora k aktivitě je jednou z dalších nezbytných dovedností sociálního
pracovníka v práci se seniory.
Hlavním úkolem sociálního pracovníka i samotné sociální práce je pomoci
seniorovi projít jeho aktuální životní etapou se zachováním jeho důstojnosti. A proto
je nutné, aby sociální pracovník o seniora projevoval zájem a vytvořil si k němu
vztah. U některých seniorů se sociální pracovník může setkat s nepřátelským
postojem seniora i celkovým negativním nastavením. Toto je většinou způsobeno
tím, že se senior neumí smířit s vlastním stárnutím a s některými projevy stáří a
případné závislosti na pomoci druhých. V tomto případě se ze sociálního pracovníka
stává částečně i psychoterapeut, který musí umět na tuto situaci adekvátně reagovat.
Spokojenost klientů je jedním z hlavních ukazatelů kvalitní sociální práce se seniory.
15

KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J., MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. 2.vyd. Praha: Portál,
2010, s. 163
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Kvalitní péče vede k tomu, že se aktivizačních programů účastní stále větší počet
klientů a jsou k činnostem více motivovaní.

2.1

Aktivizace a senioři

Každý z nás by chtěl žít dlouho s přáním žít kvalitně a v plném zdraví.
Značnou část úspěchu na tomto může ovlivnit jedinec sám, ovšem je také nutná
podpora společnosti. Senioři, kteří ukončili svou pracovní činnost, mají možnost
úspěšně stárnout. Pokud si odpovědně zvolí pro sebe další životní program a budou
o sebe pečovat, udržovat se v soběstačnosti mohou tak oddálit vrcholnou fázi stáří,
která je provázena nejrůznějšími nemocemi a jinými obtížemi. Přirozený proces
stárnutí lze sice oddálit, ale není možné ho zastavit. Nicméně zásluhou většího
zájmu společnosti a odborné veřejnosti o stárnutí a stáří, nabývají aktivizační
programy pro seniory a programy zdravého stárnutí na významu.
V historii se otázkou stárnutí a stáří zabývali především filosofové a lékaři.
Filosofové zdůrazňovali etický rozměr v přístupu společnosti ke starým lidem a lékaři
je léčili a upozorňovali na možnosti prevencí. I mezi obyčejnými lidmi se o stáří často
hovořilo v souvislosti s péčí, kterou nesoběstačným seniorům musela poskytovat
rodina. V dnešní uspěchané době, kdy se prodlužuje odchod do důchodu, je čím dál
více zapotřebí podpory ze strany sociálních institucí. Pokud senior zůstane
soběstačný, aktivní a zdravý může využívat různých aktivit nabízených veřejnými i
soukromými subjekty, např. Kluby aktivního stáří, Akademie třetího věku, Univerzity
volného času, aj. Cílené a smysluplné využití volného času, který senioři najednou
mají, vede ke zlepšování jejich kvality života. V přípravě na stáří hraje významnou
roli pěstování koníčků a zájmů. Zájmy a koníčky zastupují čas strávený
v zaměstnání, s tím rozdílem, že si senior své zájmy může zvolit sám. Koníčky či
zájmy mohou provozovat individuálně nebo ve skupině formou zájmových kroužků,
což je pro seniory důležité z hlediska upevňování sociálních vazeb a zároveň
překonání pocitu osamělosti.
Co je vlastně aktivita? „Aktivita je způsob, jak člověk může přežít, jak může
uspokojit své potřeby, jak si může zpříjemnit život, jak může vytvořit něco, co ho
přesahuje. Činnosti přinášejí člověku mnohé – strukturují čas, ovlivňují společenské
19

kontakty, podporují duševní i fyzickou činorodost, vytvářejí společenský status.“16
Aktivity pomáhají též jako mentální odbočka, protože když se senior soustředí na
určitou činnost, nemá čas se zabývat chmurnými myšlenkami, či tím zda ho něco
bolí. Aktivity rovněž slouží k uspokojování takových potřeb člověka jako je uznání od
druhých a seberealizace.
Pozitivními aspekty aktivit jsou: seberealizace, radost, kontakt s druhými lidmi,
smysluplnost, zábava, struktura dne, udržování fyzických a psychických schopností
soběstačnost a zlepšení komunikace.
Ne všichni senioři však mohou být soběstační a aktivní. Někteří jsou
omezováni zdravotními problémy či postižením, popřípadě sami nejsou schopni si
nějakou činnost najít. V pokročilém věku se nečinnost stává počátkem úpadku, vede
k depresím, k urychlení fyziologických procesů stárnutí a může vést až k rozpadu
osobnosti.
Nyní si definujeme pojem aktivizace. Aktivizaci lze vnímat jako sociální
program, který má seniora aktivizovat. Tento program by měl vycházet z jeho
životního příběhu, z jeho zájmů, z jeho bývalé profese a z rodinného zázemí.
Zároveň by měl brát ohled na současný zdravotní stav seniora. Další vysvětlení
pojmu lze nalézt u Kalvacha, který upřednostňuje označení „programování aktivit“17,
neboť lépe vystihuje podstatu a cíle aktivizace seniorů. Hlavním cílem programování
aktivit je vytvořit takové podporující prostředí a to nejen materiální, ale i
psychologické a duchovní. Podporovat seniora k aktivitě znamená společně hledat
to, co má rád, co mu dává smysl a co mu navozuje příjemné pocity a zachovává jeho
důstojnost. Nezbytnou součástí aktivizace je správná motivace seniora. Na začátku
je potřeba si určit míru obtížnosti, kterou může senior zvládnout, aby pro něj tato
činnost nebyla demotivující. Důležitá je také atmosféra a projevení důvěry v úspěšné
zvládnutí této činnosti a důvěry v jeho schopnosti. Seniora je dobré neustále
povzbuzovat, chválit a vyjadřovat radost z jeho úspěchů.

16
17

KALVACH, Z., ZADÁK, Z. aj. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004, s. 439
KALVACH, Z., ZADÁK, Z. aj. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004, s. 437
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Aktivizace v domovech pro seniory by měla vždy vycházet z oboustranné
smlouvy mezi poskytovatelem sociálních služeb a klientem a je součástí
individuálního plánu. Aktivity si vybírá klient sám z nabídky daného zařízení na
základě svých přání a zájmů. Ke klientem vybraným aktivitám mu jsou doporučeny i
aktivity, které zohledňují jeho zdravotní stav a mohou pro něj být přínosné. I pro
seniory, kteří jsou limitováni zdravotním stavem, lze vymyslet řadu aktivit. Během
tohoto programu by měl sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách (v
praxi nazývaný aktivizačním pracovníkem) zjišťovat, zda je klient spokojen s těmito
aktivitami, případně co mu chybí, s čím by potřeboval pomoct. Aktivity, které jsou
nabízeny seniorům trvale žijícím v těchto institucích, by měly co nejvíce připomínat
jejich každodenní činnosti v domácím prostředí.

2.2

Sociální pracovník a aktivizace

V praxi nejen sociální pracovník je ten, kdo zajišťuje aktivizaci. Sociální
pracovník je v praxi bohužel více administrativním pracovníkem či manažerem a
proto aktivizační činnosti zajišťují tzv. aktivizační pracovníci (pracovníci v sociálních
službách), pečovatelky, sestry, popřípadě dobrovolníci. Obecné nároky na vzdělání u
pracovníků v sociálních službách zabývajících se aktivizací bývají různé. Doporučuje
se absolvování vyššího odborného či vysokoškolského studia a to v oborech –
sociální pedagogika, speciální pedagogika, gerontologie, ergoterapie, arteterapie a
jiné.18 Jako základ se považuje vzdělání v oboru práce se seniory, popřípadě
vzdělání zaměřené na aktivizační činnosti. Tento pracovník musí být schopen
sestavit aktivizační programy pro klienty s ohledem na jejich přání a možnosti,
zároveň by měl být trpělivý, vyrovnaný, empatický, vlídný a ochotný. Důležitým
předpokladem pro práci se seniory je sama osobnost pomáhajícího pracovníka a
jeho životní filosofie, neboť ne každý je schopen pracovat se starými lidmi a najít si
k nim vztah. Svůj vliv na zapojení se do aktivizačních programů může mít negativní
zážitek seniora s určitou aktivitou. Zde je důležitá osobnost pracovníka, který aktivitu
vede, jeho vnímavost, jeho schopnost komunikace, ale také jeho diplomacie při
nepříjemných až konfliktních situacích. Dnešní mladí lidé se spíše stáří bojí, a proto
se seniory nechtějí pracovat. „Všichni, kteří pracují se starým člověkem, by měli být
18

srov. LACA, S. Základy sociálnej pedagogiky. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011
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vybaveni pro tuto práci specifickými dovednostmi a znalostmi, empatií se schopností
úcty k životu.“19

2.3

Aktivizační programy a sociální pracovník

Důležitý význam aktivizačních programů je při adaptaci seniora v sociálních
zařízeních a jiných institucích. Již příchod do tohoto zařízení představuje pro seniora
stresovou událost. Aktivizační programy tak velmi napomáhají v účinné adaptaci
seniorů na novou situaci. Aktivity musí být sociálním pracovníkem vhodně vybírány a
včas nabídnuty. Pokud to situace dovolí, bylo by dobré zapojit i rodinu a zabránit tak
v přetrhání kontaktů. Aktivizace pomáhá seniora začlenit do pro něj nové komunity,
zároveň mu zprostředkuje poznání nového prostředí, přináší mu radost a nové
zážitky. Při sestavování aktivizačních programů sociálním pracovníkem je důležitou
podmínkou vybírat takové aktivity, které budou klienty bavit a oni na ně budou rádi
docházet. Dále je nutné zohlednit finanční možnosti zařízení a technické a
prostorové zázemí. Obsahem každého programu by měla být nejenom zábava, ale i
terapie. Takový program pak bude nejenom účinný, ale bude u klientů i oblíbený.
„Staří lidé mají povětšinou rádi své rituály, dodržování určitých zvyklostí, proto je
v první řadě důležité minimalizovat změny v denním programu. Konkrétní aktivity by
tedy měly probíhat v pravidelných časech a místnostech, se stabilním kolektivem
pracovníků, které účastníci znají a důvěřují jim.“20 K účasti na aktivitách nesmí být
senioři nuceni, jejich účast je dobrovolná. Při sestavování programu je nutné dbát na
vyvážené složení aktivit během dne, abychom seniory nepřetěžovali a příliš
neunavili.
Druhy aktivizačních činností můžeme rozdělit z několika hledisek. Dle
uspokojování potřeb:
 fyzické (např. pohybové aktivity, rukodělné práce, aj.),
 psychické (např. trénink paměti, společenské hry, aj.),
 sociální (např. kulturní a společenská setkání, přednášky, aj.),
19

VOSTROVSKÁ, H. Sociálně aktivizační programy pro klienty pečovatelské služby. Praha: Státní
zdravotní ústav, 1998, s. 1
20
SUCHÁ, J., JINDROVÁ, I., HÁTLOVÁ, B. Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál, 2013, S.
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 duchovní (např. bohoslužby, sebepoznání aj.).
Další dělení může být dle počtu účastníků aktivity, na:
 individuální,
 skupinové.
Dle míry aktivity na:
 aktivní (např. cvičení, trénink paměti, péče o květiny a zvířata, aj.),
 pasivní (např. poslech hudby či mluveného slova, relaxace, aj.).

2.4

Aktivizační metody prováděné sociálními pracovníky

Na aktivizaci lze nahlížet jako na vzdělávání ve stáří, jako na sociální službu,
ale také jako na terapii. Matoušek definuje aktivizační terapii jako terapii: „…jejichž
cílem je, aby se klient bez velkého úsilí cítil dobře při nějak činnosti (při hraní na
nějaký hudební nástroj, při zpěvu, výtvarných činnostech, gymnastickém cvičení,
tanci apod.) a zároveň při tom byl ve styku s jinými klienty, respektive s terapeuty.“21
Mezi nejčastější aktivity využívané v domovech pro seniory patří:

2.4.1 Aktivity podporující kognitivní funkce
Kognitivními funkcemi se rozumí paměť, koncentrace pozornosti, abstraktní a
logické myšlení, myšlení v souvislostech, orientace, myšlení a úsudek a celá řada
dalších funkcí. Také sem patří vyjadřovací funkce, jako je řeč, slovní zásoba, psaní,
kreslení, gestikulace a mimika. Nejpoužívanější aktivity k posílení těchto kognitivních
funkcí jsou: trénink paměti, cvičení tvořivosti, jazyková cvičení, matematické hry aj.
Trénink paměti – při tomto tréninku se zapojují všechny smysly.
Nevystavujeme při nich seniora časovému tlaku a poskytujeme mu podporu při
řešení úkolů. Senioři při tomto tréninku například doplňují různá známá přísloví, hrají
slovní kopanou, zkoušejí odříkávat jazykolamy, společně luští křížovky, hrají pexeso,
hledají víceznačná slova, synonyma a antonyma, tvoří rýmy apod. Emoce mají
v zapamatování si informace velmi důležitou roli a to jak v kladném, tak v záporném
21
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slova smyslu neboť obě tyto výrazné emoce aktivují v mozku limbický systém, který
napomáhá k fungování paměti. Mezi další důležité faktory patří i smyslové vjemy a
spojení paměti s motorikou. Co si můžeme osahat, to si lépe zapamatujeme. Důležitá
je také pozornost, kterou věnujeme dané informaci. Soustředit se na tuto informaci
nám pomáhá vtisknout si ji lépe do paměti. U tréninku paměti můžeme využívat
různé formy práce, jednak mohou senioři pracovat všichni společně nebo mohou být
rozděleni do menších skupinek, do dvojic či pracovat individuálně. Na začátku
tréninku by senioři vždy měli být seznámeni s průběhem a cílem úkolu. Náročnost
tréninku by měla úměrně klesat s jeho dobou trvání, a to z toho důvodu, že pozornost
seniorů postupně klesá. V závěru tréninku bychom ho měli shrnout a zdůraznit co se
povedlo, tak abychom vždy končili pozitivně.

2.4.2 Pohybové aktivity
V seniorském věku jsou pohybové aktivity velmi důležité z důvodu zachování
a obnovy funkční zdatnosti a soběstačnosti. Současné výzkumy udávají, že cvičení
pomáhá uchovávat funkce mozku a také stimuluje krevní oběh. Přičemž pravidelné
cvičení zpomaluje ubývání svalové hmoty a napomáhá pohyblivosti kloubů, tím nejen
prodlouží život jedince, ale zvýší i kvalitu jeho života. Pro seniory je vhodná střední
nebo nižší intenzita aktivit. Střední intenzitu zatížení v praxi poznáme podle toho, že
se člověk při cvičení nezadýchá a stále je schopen mluvit. Dobré zdraví jde v ruku
v ruce s dobrou tělesnou kondicí. Zvýšená účast na pohybových aktivitách je dána
tím, že se každý chce cítit fyzicky i mentálně lépe. Mezi vhodné pohybové aktivity pro
seniory patří: dynamická chůze, turistika, cvičení ve vodě, plavání, jízda na kole,
pravidelné rozcvičky a tanečně-pohybové terapie. „Tančí i senioři na vozíčku a lidé
trpící demencí. Vhodně vybraná hudba přináší kladný emotivní zážitek i těm
nemocným, kteří zvládnou jen mírný, ale odborně dobře postavený pohyb.“ 22 Při
pohybových aktivitách se seniory můžeme používat i pomůcky jako jsou míče
různých velikostí, kroužky, šátky nebo šály a další. Cvičit můžeme také ve stoje nebo
na židli. Pohyb pozitivně působí i u lidí s výraznější kognitivní poruchou či s demencí.
U těchto lidí cvičíme hlavně dovednosti, které jsou alespoň částečně zachovány,
abychom oddálily jejich úbytek.
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2.4.3 Rukodělné aktivity
Senioři jsou manuálně zruční, tvořiví. Každý je jiný a každému se líbí něco
jiného. Jednou z mnoha rukodělných aktivit je arteterapie. „Arteterapie využívá
výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než
aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími
měřítky. Výtvarný výrazový prostředek je dostupný každému, ne pouze těm výtvarně
nadaným.“23 Tuto terapii můžeme aplikovat opět buď individuálně, nebo skupinově.
K arteterapii se lépe motivuje pomocí tematických období (např. Vánoce, Velikonoce,
různá roční období, aj.).

2.4.4 Ergoterapie
Hlavním cílem ergoterapie je pomoci seniorovi dosáhnout maximální
soběstačnosti a nezávislosti, zvýšit jeho kvalitu člověka a pomoci k obnovení
postižených funkcí. Tyto činnosti by měly být vybírány tak, aby zohlednily potřeby
jedince, jeho aktuální stav, věk, pohlaví i okolní podmínky. Mezi ergoterapeutické
činnosti patří: vaření a pečení, příprava pohoštění a výzdoby na různé kulturní akce
zařízení, pomoc při různých opravách, práce na zahrádce v areálu, práce
v keramických dílnách. Výrobky vyrobené v rámci ergoterapie pak senioři mohou
prodávat na různých prodejních akcích – vánoční a historické trhy, dny otevřených
dveří apod.24 Na těchto akcích zažívají senioři pocit úspěchu a zvýšeného
sebevědomí. Veřejnost tak může ocenit jejich šikovnost.

2.4.5 Stolní a zábavné hry
Stolní a zábavné hry mají v péči o seniory své opodstatnění, zvláště pak
pokud chceme, aby se ve skupině zlepšila komunikace a zábavným způsobem
procvičila paměť a kognitivní funkce. Na podporu dlouhodobé paměti lze využít
různých kvízových stolních her jako je Česko, Český film, Svět a podobné. Na
procvičování počítání lze využít hry Člověče nezlob se. Prostřednictvím kostek nebo
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karet se může procvičovat myšlení v souvislostech a strategické myšlení. Velmi
osvědčenou hrou je Domino, které není tak náročné a Pexeso či skládání Puzzle.
„Pro pacienty s výraznější kognitivní poruchou lze využít také dvou sad pro kognitivní
trénink,

které

vznikly ve

spolupráce

České

alzheimerovské

společnosti a

farmaceutické firmy Lundbeck. Obě sady zahrnují mj. různé stolní hry a další
pomůcky na podporu kognitivních funkcí.“25

2.4.6 Vzpomínkové aktivity
Tato terapie se nazývá reminiscenční. Dle akademického slovníku cizích slov
je význam slova reminiscence „vzpomínka“26. Reminiscenční terapie podporuje
činnost dlouhodobé paměti. Tato paměť bývá velmi dlouho zachována i u seniorů
s poměrně významným postižením kognitivních funkcí. Tato metoda vrací seniorům
sebedůvěru, protože jim pomáhá vyvolávat a rozpomínat se na vlastní osobnost
v minulosti. Vzpomínání je možností jak si posílit pocit vlastní identity a zároveň
pomáhá v přítomnosti k lepší orientaci. Mezi pozitivní efekty reminiscenční terapie
patří zlepšení komunikace mezi seniory v rámci celé komunity i komunikace
s personálem. Platí zde pravidlo, že pokud známe životní příběh určitého člověka,
lépe rozpoznáme jeho potřeby. Tuto terapii lze provádět více způsoby a to jak
individuálně, tak skupinově. Skupinová terapie má výhodu v tom, že vzpomínky
jednoho seniora mohou vyvolat vzpomínky u druhých, čímž se zlepší i komunikace
ve skupině. Při vzpomínání se seniory se může využívat různých pomůcek –
vizuálních, hmatových a zvukových (např. staré fotografie, památníky, staré
časopisy, sběratelské předměty, hudební nosiče, aj.)

2.4.7 Aktivity s hudbou a zpěvem
V rámci aktivizačních programů využíváme i některé techniky muzikoterapie.
Využívají se zde prvky hudby (rytmická cvičení, zpěv, hra na různé hudební nástroje,
poslech, aj.). Tyto prvky pak mají vliv na fyziologické procesy, kognitivní funkce,
sociální integraci a komunikaci. Hudba pozitivně působí jak na psychickou, tak na
25
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fyzickou stránku seniora. Muzikoterapie působí na seniory jednak stimulačně nebo
sedativně, proto lze využívat hudbu v aktivizačních programech pro uvolnění a
relaxaci. Obecně se rozlišují v muzikoterapii dva druhy technik: aktivizační techniky,
kde je klient aktivně zapojen (např. zpěv, hra na rytmické nástroje, rytmické cvičení
apod.) a receptivní techniky, kde je účast klienta pasivní (např. poslech
reprodukované či živé hudby, relaxace, čtení o hudebních osobnostech apod.).
„Hudba může být součástí aktivizačních programů …nebo můžeme vytvořit
samostatný blok muzikoterapie, např. s využitím rytmických nástrojů, či blok
poslechu klasické hudby a relaxace.“27

2.4.8 Aktivity se zvířaty
Terapie využívá pozitivních kontaktů se zvířaty. V současnosti jsou používány
dva pojmy, a to zoorehabilitace a petterapie. Zoorehabilitace jsou aktivity
prováděné za pomoci zvířat a petterapie jsou činnosti, které se uskutečňují za
přítomnosti zvířat a s jejich podporou. Je prokázáno, že při hlazení zvířátka dochází
k poklesu krevního tlaku, člověk se celkově zklidňuje a uvolňuje. Pokud mají domovy
pro seniory možnost chovat domácí zvíře, působí pak toto prostředí více domáckým
dojmem pro nově příchozí seniory. Pokud tuto možnost nemají, mohou využít tzv.
docházkových programů, kdy za seniory pravidelně dochází chovatel. Nejčastěji se
tyto docházkové programy týkají canisterapie (léčba pomocí psů) a felinoterapie
(léčba pomocí koček). „Canisterapie je postavená na záměrném, řízeném a odborně
vedeném kontaktu člověka se psem, prováděném za účelem pozitivního ovlivňování
psychického a fyzického stavu člověka.“28 U pacientů, kteří jsou již upoutáni na lůžko,
mohou mít pak zvířata velký význam. Zvířata u pacientů mohou snižovat úzkost,
deprese, popřípadě poruchy spánku. K terapii se nejčastěji používají zvířata se srstí,
ale není výjimkou pořízení akvária s rybičkami nebo voliéry s andulkami.
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2.4.9 Duchovní aktivity
Ve stáří vystupuje více a více myšlenka smyslu života, jeho naplnění a
naplnění duchovních potřeb. V tomto období senior rekapituluje svůj život, ale také si
čím dál více uvědomuje konečnost svého bytí. V tomto období jsou pro seniory
důležité vztahy k rodině a přátelům. Jsou chvíle, kdy je tito nejbližší opouští a oni se
musí vyrovnat se smrtí a osamocením, řeší zdravotní problémy a různá omezení. I
lidé nevěřící si tyto otázky kladou stále častěji. Jde o širokou oblast duchovních
prožitků, které se právě v této fázi života u seniorů připomínají. Z těchto důvodů je
vhodné tato témata zařadit do aktivizačních programů pro seniory. Tyto programy se
obecně dělí do dvou oblastí. Jednou oblastí je pastorace, která zahrnuje
bohoslužby, modlitební setkání, biblické hodiny, návštěvy nemocných aj. Druhou
oblastí jsou spirituální aktivity, které zahrnují aktivity s duchovní náplní. Tyto aktivity
může vést i laik. Jde např. o čtení náboženské literatury, zpěv duchovních písní,
různé etické semináře o životních hodnotách nebo slavení tradičních svátků. „Je
zřejmé, že duchovní oblast je také velice niternou oblastí. Proto je na místě vhodný a
citlivý přístup všech, kteří tuto oblast otevírají. Někdo potřebuje individuální
intervenci, kdežto jiný upřednostňuje setkání ve společenství a skupinové aktivity
s duchovní tematikou.“29

2.4.10

Aktivity stimulující smysly

Ve stáří dochází ke kvalitativnímu i kvantitativnímu zhoršování smyslů.
Zhoršuje se zrak, vnímání vyšších tónů, později i tónů s nižší frekvencí. Senioři
mívají také zhoršený čich a chuť. Zvyšuje se vnímání bolesti, bolest má významnou
složku psychickou, neboť když není senior v psychické pohodě, tak vnímá bolest
mnohem intenzivněji. Důvodem častých pádů seniorů je ztráta smyslu pro
rovnováhu. Úbytek smyslové výkonnosti vede ke zhoršení kognitivních, pohybových
i některých dalších funkcí, příčinou čehož je sociální izolace a pasivita seniora.
Z těchto důvodů je nutné smysly neustále stimulovat a udržovat je v aktivitě. Mezi
stimulační hry a činnosti patří např. hmatové domino, sluchové pexeso, hmatové
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sáčky, různá oční cvičení, praskání bublinkových fólií, rozpoznávání vůní,
aromaterapie aj.
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PRAKTICKÁ ČÁST
3 Charakteristika vybraných zařízení
3.1

DS U Anežky středisko Benátky nad Jizerou

Domov seniorů Benátky nad Jizerou byl postaven v tomto městě v roce 2002.
Nachází se na adrese náměstí 17. listopadu 703. Jedná se o příspěvkovou
organizaci zřizovanou Středočeských krajem. Příspěvková organizace je financována
dotacemi středočeského kraje, dotacemi MPSV a platbami zdravotních pojišťoven.
Domov se snaží také o aktivní vyhledávání jiných zdrojů financování jako např.
fundraising. Domov seniorů má 19 jednolůžkových pokojů a 23 dvoulůžkových
pokojů, celkem pro 65 klientů. Služby jsou poskytovány seniorům ve věku 60 let a
výše. DS má celkem 43 zaměstnanců (ředitelka, asistentka ředitelky, vedoucí
ekonomického úseku, vedoucí sociálně zdravotního úseku, 16 pracovnic přímé péče,
5 všeobecných sester, 1 rehabilitační sestra, 1 sociální pracovnice, 4 pracovníky
v sociálních službách - aktivizační pracovnice, 4 pracovnice na úklid, 2 pracovnice
v prádelně, 1 údržbář, 5 kuchařek). DS poskytuje svým klientům tyto služby:
ošetřovatelská a zdravotní péče, ubytování, strava, praní prádla, podpora využití
volného času klientů, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu.

3.2

DS U Anežky středisko Luštěnice

Domov seniorů Luštěnice (Domov U Anežky) je v provozu od roku 1999.
V srpnu roku 2014 se DS Luštěnice stal certifikovaným držitelem značky kvality
v sociálních službách ČR. Nachází se na adrese Nová 303 v Luštěnicích.
Zřizovatelem je též příspěvková organizace Středočeského kraje. V Domově je 64
klientů ve věku od 60 let výše. Z čehož 24 klientů je trvale upoutaných na lůžko.
Kapacita domova je následující: 6 jednolůžkových pokojů, 26 dvoulůžkových a 2
třílůžkové. Na pokoji nechybí televize a malá lednice. Tento domov se může
pochlubit velkou zahradou, v které je umístěno množství venkovních cvičebních
prvků a také venkovní Člověče nezlob se. Dalším unikátem je možnost chovat kočky
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přímo v areálu DS. O seniory se zde stará celkem 38 stálých zaměstnanců (ředitelka,
asistentka ředitelky, vedoucí sociálně zdravotního úseku, 15 pracovnic přímé péče, 5
všeobecných sester, 1 rehabilitační sestra, 1 sociální pracovnice, 3 pracovníci
v sociálních službách - aktivizační pracovnice, 3 pracovnice na úklid, 2 pracovnice
v prádelně, 1 údržbář, 4 kuchařky). Struktura, počet pracovníků i jejich vzdělání a
dovednosti odpovídají potřebám klientů a plně umožňují naplňování standardů kvality
poskytované služby.

3.3

DS Mladá Boleslav

Domov seniorů v Mladé Boleslavi byl zřízen jako příspěvková organizace
Středočeského kraje v roce 2007. Je umístěn v blízkosti centra města, je dostavbou
navazující na objekt bývalých vojenských kasáren – dnes Pečovatelský dům. Domov
zajišťuje tyto služby: ubytování, celodenní stravování, úkony ošetřovatelské péče,
úkony zdravotní péče, rehabilitace, zájmové a společenské aktivity, poradenskou
péči, drobné nákupy, duchovní péči, další sociální služby dle požadavků klientů.
Kapacita domova je 82 klientů, pro které je zde k dispozici 45 jednolůžkových pokojů,
14 dvojlůžkových pokojů a 3 trojlůžkové pokoje. 19 klientů je trvale upoutaných na
lůžko a k nim dochází pracovníci v sociálních službách individuálně tak jako
v ostatních zařízeních. Většina pokojů je vybavena polohovacími postelemi, na všech
pokojích je zdarma k zapůjčení televizor. Každá buňka obsahuje vlastní koupelnu a
záchod. Klienti jsou zde přijímáni od 65 let výše. Mezi specifika v aktivizačních
metodách tohoto domova seniorů patří terapie s reborn panenkami a filmový klub. O
klienty se tu stará 46 stálých zaměstnanců (ředitelka, vedoucí ekonomického úseku,
vedoucí sociálního úseku, 3 pracovníci v sociálních službách, 2 rehabilitační
pracovníci, 5 zdravotních sester, 21 pracovníků v přímé péči, 5 pracovnic na úklid a 2
pracovnice v prádelně, 4 kuchařky, 1 pracovník údržby budovy).
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4 Průzkum
Pro empirickou část této bakalářské práce jsme si stanovili jako hlavní cíl
průzkumu zjistit, která aktivizační metoda je z pohledu sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních službách tou nejpreferovanější ve třech vybraných
zařízeních. Zároveň v tomto průzkumu zkoumáme potvrzení či vyvrácení čtyř
hypotéz, zaměřených na aktivizační metody, dobrovolnictví, vzdělávání v oboru a
genderovou tématiku. Předpokládáme potvrzení všech čtyř stanovených hypotéz.

4.1

Hypotézy průzkumu

Na základě cíle bakalářské práce a předprůzkumu jsme stanovili následující
hypotézy:
Hypotéza 1: Předpokládáme, že nejvíce preferovaným druhem aktivizace
z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jsou pohybové
aktivity.
Hypotéza 2: Předpokládáme, že více než jedna třetina dotazovaných
respondentů by ve svých řadách při aktivizaci seniorů uvítala více pracovníků
mužského pohlaví.
Hypotéza 3: Předpokládáme, že více než jedna polovina dotazovaných
respondentů se chce dále vzdělávat v nových aktivizačních metodách.
Hypotéza 4: Předpokládáme, že více než jedna třetina využívá při aktivizaci
seniorů také dobrovolníků.

4.2

Průzkumné metody a vzorek respondentů

Při předprůzkumu ve výše zmíněných zařízeních, při rozhovorech se
zaměstnanci vyšla ještě potřeba zapojení více dobrovolníků při aktivizaci. Následně
jsme analyzovali údaje sesbírané prostřednictvím dotazníků. Dotazníky byly rozdány
v papírové formě k vyplnění sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních
službách, kteří se věnují aktivizačním programům. Tyto dotazníky byly pracovníkům
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předány během ledna 2016 a koncem měsíce byly odevzdány ke zpracování.
Sesbíraná data byla zpracována pomocí počítače. V dotazníku je uvedeno 28
předem vypracovaných otázek, které byly zvolené na základě výše uvedených
hypotéz. V dotazníku se objevuje kroužkovací metoda, metoda otevřené odpovědi či
kombinace obou těchto metod. Zařízení vybraná pro sběr dat tohoto výzkumu jsme
zvolili na základě praxí vykonaných během studia na PVŠPS.
V každém zařízení pracují pouze čtyři pracovníci, kteří se zaměřují na
aktivizaci seniorů. Těmito zaměstnanci jsou ve všech třech zařízeních ženy ve
věkovém rozmezí 22 až 61 let. S těmito pracovnicemi jsme při průzkumu prováděli
také rozhovory, ze kterých vyplynuly doplňující otázky do dotazníku.

4.3

Výsledky průzkumu

Tato část obsahuje tabulky, grafy, číselné a procentuální vyhodnocení analýzy
odpovědí respondentů na jednotlivé otázky. První čtyři otázky jsou zaměřeny na
demografické údaje o respondentech.
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1) Název zařízení:

33%

33%
DS Benátky nad Jizerou
DS Luštěnice
DS Mladá Boleslav

34%

Zdroj: vlastní zpracování

Sběr dat jsme prováděli ve třech vybraných zařízeních podobného typu.
V každém zařízení jsme oslovili čtyři zaměstnance, proto je tento graf rozdělen
proporcionálně. 33,3% odpovědí na každé jedno zařízení.

2) Jaký je Váš věk?
8%

17%
do 30 let

42%

31 až 45 let
33%

46 až 60 let
61 a více

Zdroj: vlastní zpracování

Ve druhé otázce jsme se dotazovali na věk respondentů, kdy odpovídali
otevřenou odpovědí, ale pro potřeby našeho výzkumu jsme odpovědi rozdělili do
věkových kategorií. Respondenti byli ve věku od 22 do 61 let, s tím že největší
skupinu tvoří respondenti od 46 do 60 let, tj. 42%. Druhá nejvíce zastoupená skupina
je ve věku od 31 do 45 let, tj. 33%. Pouze jeden respondent byl ve věku nad 61 let.
Zbylých 17% tvoří dva respondenti ve věku do 30 let.
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3) Jaké je Vaše pohlaví?

0%
muž

100%

žena

0

2

4

6

8

10

12
Zdroj: vlastní zpracování

Z 12 dotazovaných respondentů bylo 100% žen. Z čehož vyplývá, že
na těchto pracovních pozicích pracují ženy.

4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené
vzdělání?
0%
17%

8%
středoškolské bez maturity

8%

středoškolské s maturitou
vyšší odborné
67%

vysokoškolské Bc.
vysokoškolské Mgr.

Zdroj: vlastní zpracování

Z tohoto grafu vyplývá, že nejvíce respondentů je středoškolského vzdělání
s maturitou (67%), 17% respondentů je vysokoškolsky vzdělaných v bakalářském
stupni. Jeden respondent je středoškolského vzdělání bez maturity a jeden má vyšší
odborné vzdělání. Nejvíce zastoupené vzdělání je vzdělání, které je doporučené pro
vykonávání pracovní pozice pracovníka v sociálních službách.
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5) Kolik let pracujete v oboru (práce se
seniory)?
0%
17%
25%
25%

méně než 1 rok
1 až 4 let
5 až 9 let
10 až 14 let

33%

15 let a více

Zdroj: vlastní zpracování

Na tomto grafu je patrné, že nejvyšší procentuální zastoupení (33%)
respondentů jsou respondenti pracující v oboru práce se seniory 10 až 14 let. 25%
respondentů pracuje v oboru více než 15 let. Z čehož vyplývá, že více jak polovina
dotazovaných respondentů pracuje v oboru více jak 10 let a to znamená, že na
těchto pozicích nedochází k časté fluktuaci.

6) Jaký je druh Vaší pracovní pozice v
zařízení, ve kterém pracujete?

67%

8%

aktivizační pracovník
ergoterapeut

17%
8%

sociální pracovník
vedoucí sociálního oddělení

Zdroj: vlastní zpracování

V šesté otázce jsme se dotazovali na pracovní pozici respondentů, kterou
v zařízení vykonávají. Z 12 dotazovaných označilo 8 svou pracovní pozici jako
aktivizační pracovník, čemuž dle legislativy odpovídá pracovník v sociálních
službách. Tři respondenti pracují na pozici sociálního pracovníka, z nichž jedna na
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pozici vedoucího sociálního oddělení. Zbývající respondent pracuje na pozici
ergoterapeut.

7) Využíváte při aktivizaci seniorů ve
vašem zařízení pohybové aktivity?

NE

ANO

0

2

4

6

8

10

12
Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku, zda respondenti využívají při aktivizaci ve svém zařízení pohybové
aktivity, jsme dostali jednoznačnou (100%) odpověď ano.

8) Které z níže uvedených pohybových aktivit se
ve vašem zařízení využívají?
tanečně-pohybová terapie (12)
cvičení na židlích či vestoje (11)
pravidelné ranní rozcvičky (8)
házení balónem (2)
dynamická chůze (2)
venkovní cvičební prvky (1)
sportovní hry (1)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdroj: vlastní zpracování

Na tomto sloupcovém grafu je vidět, že ve všech třech zařízeních se určitě
využívá tanečně-pohybová terapie i cvičení na židlích či vestoje. Pravidelné rozcvičky
se využívají ve dvou zařízeních a házení balónem, dynamická chůze, venkovní
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cvičební prvky a sportovní hry se využívají pravděpodobně vždy jen v jednom
z vybraných zařízeních.

9) Která z níže uvedených aktivit se ve
vašem zařízení využívá nejčastěji?
0%
8%

8%
cvičení na židlích či vestoje

34%

pravidelné ranní rozcvičky
50%

tanečně-pohybová terapie
dynamická chůze
plavání

Zdroj: vlastní zpracování

Na tomto grafu můžeme vidět, že nejčastěji využívanou aktivitou je cvičení na
židlích či vestoje (50%), druhá nejčastěji využívaná aktivita jsou pravidelné ranní
rozcvičky (34%) a dynamická chůze s tanečně-pohybovou terapií jsou méně
využívanými aktivitami.

10) Jak často se výše uvedená pohybová
aktivita ve vašem zařízení využívá?
8%

8%

17%

pravidelně (5x v týdnu)
pravidelně (3x v týdnu)
67%

méně často (1x v týdnu)
občas (1-2x do měsíce)

Zdroj: vlastní zpracování

Z dotazníků je patrné, že respondenti, kteří odpověděli, že nejčastěji
využívanou pohybovou aktivitou jsou pravidelné ranní rozcvičky, odpověděli zároveň,
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že se tato aktivita provádí pravidelně 5x v týdnu. Jeden respondent odpověděl, že
nejčastěji využívanou pohybovou aktivitou je dynamická chůze 3x v týdnu a po
jednom respondentovi jsou ranní rozcvičky 3x v týdnu a taneční terapie méně často.
Respondenti

Otázka č. 10

DS Luštěnice

DS Benátky nad Jizerou

DS Mladá Boleslav

Otázka č. 11

Otázka č. 12

1.

pravidelné ranní rozcvičky

pravidelně (5x v týdnu)

3 hodiny

2.

cvičení na židlích či vestoje

pravidelně (5x v týdnu)

2,5 hodiny

3.

cvičení na židlích či vestoje

pravidelně (5x v týdnu)

2,5 hodiny

4.

cvičení na židlích či vestoje

pravidelně (5x v týdnu)

2 hodiny

1.

pravidelné ranní rozcvičky

pravidelně (5x v týdnu)

5 hodin

2.

pravidelné ranní rozcvičky

pravidelně (5x v týdnu)

4 hodiny

3.

pravidelné ranní rozcvičky

pravidelně (5x v týdnu)

4 hodiny

4.

cvičení na židlích či vestoje

pravidelně (5x v týdnu)

4 hodiny

1.

dynamická chůze

pravidelně (3x v týdnu)

2 hodiny

2.

cvičení na židlích či vestoje

pravidelně (3x v týdnu)

4 hodiny

3.

cvičení na židlích či vestoje

méně často (1x v týdnu)

2 hodiny

4.

tanečně-pohybová terapie

občas (1-2x do měsíce)

2 hodiny
Zdroj: vlastní zpracování

11) Kolik hodin týdně věnujete výše
uvedené aktivitě?
8%

8%
34%

2 hodiny
4 hodiny

17%

6 hodin a více
2,5 hodiny
33%
0%

3 hodiny
5 hodin

Zdroj: vlastní zpracování

Na tomto grafu je znázorněno procentuální vyjádření času, který se nejčastější
pohybové aktivitě věnuje týdně.
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12) Jaké další aktivizační programy a terapie se u vás
ve vašem zařízení k aktivizaci seniorů využívají?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

trénink paměti (12)
společenské stolní hry (12)
cvičení tvořivosti (12)
aktivity s hudbou a zpěvem (12)
vzpomínkové aktivity (10)
aktivity se zvířaty (10)
duchovní aktivity (7)
ergoterapie (5)
jazyková cvičení (2)
taneční terapie (1)
sportovní hry (1)
četba knih (1)
Zdroj: vlastní zpracování

Ve všech třech zařízeních se určitě využívají i tyto další aktivity k aktivizaci
seniorů: trénink paměti, společenské stolní hry, cvičení tvořivosti, aktivity s hudbou a
zpěvem, vzpomínkové aktivity a aktivity se zvířaty. V některých zařízeních se
využívají i duchovní aktivity, ergoterapie, jazyková cvičení, taneční terapie, sportovní
hry a četba knih.

13) Který druh aktivizace seniorů vy
osobně preferujete?
cvičení tvořivosti (tvořivé
rukodělné dílny)

8%

33%

17%

trénink paměti
aktivity s hudbou a zpěvem

17%
25%

aktivity se zvířaty
společenské stolní hry
Zdroj: vlastní zpracování

Zde se mohli respondenti vyjádřit, kterou aktivizaci osobně preferují ve své
práci. Z grafu je patrné, že více jak polovina respondentů preferuje cvičení tvořivosti
či trénink paměti.
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14) Který druh aktivizace dle Vašeho názoru
mají senioři ve vašem zařízení nejraději?
trénink paměti (3)
cvičení tvořivosti (3)
aktivity se zvířaty (3)
ranní rozcvičky (2)
tanečně-pohybová terapie (2)
aktivity s hudbou a zpěvem
(2)
vzpomínkové aktivity (1)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdroj: vlastní zpracování

Na tomto grafu je zobrazeno, které aktivizace mají senioři v jednotlivých
zařízeních nejraději. Respondenti mohli uvést maximálně dva druhy aktivizace. Dle
názoru respondentů, jsou u seniorů nejvíce v oblibě tyto tři druhy aktivizace: trénink
paměti, cvičení tvořivosti a aktivity se zvířaty.

15) Uvítal/a byste do svého týmu
pracovníků v sociálních službách více
mužů zapojených do aktivizace seniorů?
0%

NE

100%

ANO

0

2

4

6

8

10

12
Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku č. 15 odpověděli všichni respondenti ano, z toho vyplývá, že ve
všech třech zařízeních pociťují nedostatek mužů v této profesi.
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16) Chtěl/a byste si dále rozvíjet znalosti a
dovednosti v oblasti nových trendů v
aktivizaci seniorů?
0%

NE

100%

ANO

0

2

4

6

8

10

12
Zdroj: vlastní zpracování

Z tohoto grafu vyplývá, že všichni respondenti mají zájem si dále rozvíjet
znalosti a dovednosti v oblasti nových trendů v aktivizaci seniorů.

17) Podporuje vaše zařízení připadné Vaše
další vzdělávání v oblasti aktivizačních
metod?
0%

NE

100%

ANO

0

2

4

6

8

10

12
Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku č. 17 odpověděli také všichni respondenti ano, všechna tři výše
zmíněná zařízení své zaměstnance podporují v jejich rozvoji a vzdělávání.
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18) Pokud ano, jakou formou?
kurzy (6)
školení a semináře (6)
stáže v jiných zařízeních (2)
četba odborných článků (1)
podpora dalšího vzdělávání
(1)
0%

20%

40%

60%

80%

100%
Zdroj: vlastní zpracování

Dle tohoto grafu nejčastější formou vzdělávání v oboru aktivizace seniorů jsou
kurzy, školení a semináře. Dva respondenti uvedli stáže v jiných zařízeních, jeden
respondent využívá vzdělávání formou četby odborných článků a jeden respondent
uvedl možnost zvýšení kvalifikace formou studia na vysoké škole.

19) Využíváte ve vašem zařízení při
aktivizaci seniorů také dobrovolníků?

0%

NE

100%

ANO

0

2

4

6

8

10

12
Zdroj: vlastní zpracování

Dle odpovědí v dotazníku všechna tři zařízení využívají při aktivizaci seniorů
také dobrovolníků.
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20) Pokud ano, tak kolik?

25%

33%

1 dobrovolník
2 dobrovolníci
14 dobrovolníků

42%

Zdroj: vlastní zpracování

Z tohoto grafu vyplývá, že v jednom zařízení využívají 14 dobrovolníků při
aktivizaci, ve zbývajících dvou zařízeních někteří respondenti využívají 1 až 2
dobrovolníky.

21) Je mezi dobrovolníky ve vašem
zařízení více žen než mužů?

33,33%

NE

66,67%

ANO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku č. 21, která se týkala také dobrovolnictví, dvě třetiny respondentů
uvedly, že je mezi dobrovolníky více žen než mužů. Což vypovídá také o tom, že
muži se v této oblasti angažují méně než ženy.
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22) Jak dlouho vaše zařízení spolupracuje
s dobrovolníky?
0%
33%
méně než 1 rok
1 až 4 roky

67%

5 let a více

Zdroj: vlastní zpracování

Z tohoto grafu vyplývá, že ve vybraných zařízeních 67% respondentů uvedlo,
že s dobrovolníky spolupracují 1 až 4 roky a 33% respondentů uvedlo, že jejich
zařízení spolupracuje s dobrovolníky 5 let a více.

23) Vnímáte dobrovolnickou činnost při
aktivizaci seniorů jako prospěšnou pro
vaše zařízení?
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100%

ANO
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Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku č. 23, zda vnímají respondenti dobrovolnickou činnost při aktivizaci
seniorů jako prospěšnou pro zařízení, ve kterém pracují, odpověděli všichni ano.
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24) Je činnost dobrovolníků ve vašem
zařízení pro Vás osobně přínosná?

50%

NE

50%

ANO
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8

10

12

Zdroj: vlastní zpracování

Z tohoto grafu je ovšem patrné, že činnost dobrovolníků je pro jednu polovinu
respondentů osobně přínosná a pro druhou nikoliv. Je tedy zřejmé, že by bylo
potřeba vytvořit nějaký systém práce s dobrovolníky, který by více vyhovoval
pracovníkům při aktivizaci seniorů.

25) Jak často do vašeho zařízení
dobrovolníci docházejí?
17%

8%
25%

2x v týdnu
méně často (1x v týdnu)

25%

občas (1-2x do měsíce)
25%

pravidelně (3x v týdnu)
v současnosti 0

Zdroj: vlastní zpracování

Z tohoto grafu vyplývá, že 25% respondentů uvedlo, že dobrovolníci do jejich
zařízení dochází 1x v týdnu, 25% respondentů uvedlo, že dobrovolníci dochází 1 až
2x do měsíce, 25% respondentů uvedlo četnost docházky dobrovolníků 2x v týdnu,
17% respondentů pravidelně 3x v týdnu a zbývajících 8% respondentů v současnosti
s žádným dobrovolníkem nespolupracuje.
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26) Je pro Vaši činnost rozšíření
spolupráce s dobrovolníky přínosné?
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Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku č. 26, zda je pro činnost respondenta rozšíření spolupráce
s dobrovolníky přínosné, polovina respondentů odpověděla kladně a polovina
záporně. Tento výsledek potvrdil výsledek otázky č. 24, zda je dobrovolnická činnost
pro respondenty osobně přínosná.

27) Jste Vy osobně s prací dobrovolníků ve
vašem zařízení spokojen/a?
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41,67%
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Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku č. 27, týkající se osobní spokojenosti respondentů s prací
dobrovolníků v jejich zařízení 58% odpovědělo, že nejsou spokojeni a 42% s prací
dobrovolníků spokojeno je.
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28) Pokud ne, prosím uveďte důvody proč:
narůstá mi více práce
14%
14%
15%

57%

nekompetentnost k výkonu
práce dobrovolníka,
komunikace se seniory
práci dobrovolníků si
představuji jinak
ráda bych aby dobrovolníci
docházeli častěji a více se
věnovali klientům

Důvodem nespokojenosti u většiny respondentů, kteří v předešlé otázce
odpověděli záporně je, že je to pro ně zátěž, neb jim tím narůstá více práce. Tuto
odpověď označilo 57% respondentů, 15% respondentů označilo odpověď, že
dobrovolník není kompetentní k výkonu práce se seniory, 14% respondentů by si
přálo, aby dobrovolníci docházeli častěji a více se věnovali seniorům a zbývajících
14% si představuje práci dobrovolníků jinak.

4.4

Diskuze

Cílem průzkumu bylo zjistit na základě odpovědí sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních službách, které aktivizační programy jsou nejčastěji
využívané ve vybraných zařízeních. Naší snahou bylo oslovit stejný počet
respondentů v každém z vybraných zařízení v našem regionu. Průzkumný vzorek
tedy tvořilo 12 respondentů. Při předprůzkumu se sociálními pracovníky a pracovníky
v sociálních službách jsme zjistili, že ve všech třech zařízeních jsou nejvíce
využívanou aktivizační metodou různé pohybové aktivity. V tomto předprůzkumu, při
rozhovorech s jednotlivými zaměstnanci jsme zjistili také potřebu zapojení více
dobrovolníků při aktivizacích a proto jsme zaměřili část dotazníku tímto směrem.
Z průzkumu vyplynulo, že z těchto pohybových aktivit jsou nejčastěji využívané
pravidelné ranní rozcvičky a cvičení na židlích a vestoje. Z ostatních aktivizačních
metod patří mezi nejvíce preferované u sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách cvičení tvořivosti (rukodělné dílny). Dle jejich názoru jsou však
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mezi seniory oblíbené i trénink paměti, aktivity se zvířaty a tanečně-pohybové a
hudební terapie. Ke zpracování jsme použili jednoduchou statistiku zpracovanou
v grafech na základě dotazníkového šetření.
Na začátku této bakalářské práce jsme si vytyčili 4 hypotézy, a ve třech
vybraných zařízeních jsme zkoumali, zda se tyto hypotézy potvrdí či nikoliv.
První předem stanovenou hypotézou byl předpoklad, že nejvíce preferovaným
druhem aktivizace z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách jsou pohybové aktivity. K této hypotéze se vázaly otázky č. 7, 8, 9, 10 a 11.
Výsledkem těchto otázek je potvrzení této hypotézy.
Druhou hypotézou byl předpoklad, že více než jedna třetina dotazovaných
respondentů by ve svých řadách při aktivizaci seniorů uvítala více pracovníků
mužského pohlaví. K této hypotéze se váže otázka č. 15, která vyšla se 100%
pozitivním výsledkem, který zároveň tuto hypotézu potvrzuje.
Otázky dotazníku č. 16, 17 a 18 se vázaly ke třetí hypotéze, kde jsme
předpokládali, že více než jedna polovina dotazovaných respondentů se chce dále
vzdělávat v nových aktivizačních metodách. V otázce č. 16, kde jsme se přímo ptali,
zda si respondenti chtějí dále rozvíjet znalosti a dovednosti v oblasti nových trendů
v aktivizaci seniorů odpověděli všichni respondenti jednoznačně ano, což nám třetí
hypotézu potvrdilo. Otázka č. 17 byla doplňující k tomuto tématu vzdělávání
v oblasti aktivizačních metod, kdy jsme se ptali, na podporu ze strany
zaměstnavatele. 100% respondentů odpovědělo, že je jejich zaměstnavatel v dalším
vzdělávání podporuje. V otázce č. 18 jsme se dotazovali na formu dalšího vzdělávání
v této oblasti.
I poslední hypotéza, kde jsme předpokládali, že více než jedna třetina využívá
při aktivizaci seniorů také dobrovolníků, se nám výzkumem potvrdila. Všechna tři
zkoumaná zařízení využívají při aktivizaci seniorů také dobrovolníků ať v menší či
větší míře. DS Mladá Boleslav má výhodu sídla v okresním městě, kde navíc existuje
i dobrovolnická organizace, která směruje dobrovolníky do tohoto zařízení. DS
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Luštěnice a DS Benátky nad Jizerou tuto možnost nemají, proto je účast
dobrovolníků v těchto zařízení tak nízká.

Závěr průzkumu a doporučení pro praxi

4.5

Na základě našich poznatků z průzkumu a osobního poznání bychom
doporučili pro DS Benátky nad Jizerou, DS Luštěnice a DS Mladá Boleslav
následující:
 posílit aktivizační programy zaměřené na psychickou a sociální oblast
(kulturní a společenská setkání, přednášky, vzpomínkové aktivity,
aktivity stimulující smysly apod.),
 zapojení více dobrovolníků do aktivizačních programů pro seniory např.
za pomoci klubu seniorů ("Senioři seniorům"), zapojením mládeže či
zapojením firemních dobrovolníků,
 podpořit zaměstnance v dalším vzdělávání v oblasti aktivizačních
programů a metod, ať už formou dalšího studia, seminářů a kurzů či
supervizí.
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ZÁVĚR
Aktivizační programy jsou pro seniory důležitou součástí jejich života
v Domovech seniorů, neboť jim napomáhají zkvalitnit jejich biologické, psychické,
sociální a duchovní prožívání. Vždy by měl být zohledněn zdravotní stav seniora,
jeho životní zkušenosti, jeho zájmy a přání. Senior by měl být správně motivován a
měl by se cítit při zapojení do aktivizace svobodně a dobře, zároveň by aktivity
v rámci aktivizačních programů měly být pro něj přínosné. Obsahem každého
takového programu by měla být nejen zábava, ale také terapie.
Cílem této práce bylo ukázat na potřebu a smysluplnost aktivizačních
programů a zároveň se seznámit s aktuálními potřebami a požadavky sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří aktivizační programy pro
seniory zajišťují.
Dále jsme zjišťovali v průzkumné části, které aktivizační programy a jednotlivé
metody jsou nejčastěji využívané, které druhy aktivizace seniorů preferují sociální
pracovníci a pracovníci v sociálních službách, které druhy aktivizací preferují sami
senioři, a mnoho dalších s tímto tématem spojených otázek. Tyto otázky jsme položili
v dotazníku, kterým jsme oslovili celkem dvanáct sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách ve třech vybraných zařízeních. Všichni tito zaměstnanci
odpovídali velmi otevřeně a díky jejich otevřenosti a upřímnosti se nám podařilo dojít
k vypovídajícím závěrům, které nám pomohly všechny námi stanovené hypotézy
potvrdit.
Díky aktivizačním programům mohou senioři i nadále žít plnohodnotný a
důstojný život, mohou si vzájemně předávat své životní zkušenosti, sdílet své
zážitky, radosti i strasti. Díky těmto programům se udržují v lepší fyzické a psychické
kondici. Mohou se díky těmto programům věnovat nejen oblíbeným činnostem, ale
poznávat i věci pro ně zcela nové. Pozitivní je i sociální aspekt těchto programů. Tyto
programy zabraňují sociální izolaci.
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