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ÚVOD
Tento dokument byl zpracován v rámci mezinárodního projektu Triangulum financovaného
v rámci evropského programu Horizon 2020. Projekt se zaměřuje na inovace v oblasti Smart
cities s důrazem na ICT, mobilitu, energetiku a příležitosti pro podnikání. Tyto inovace byly
demonstrovány v rámci třech pilotních měst tzv. lighthouse cities kterými jsou Manchester
(Velká Británie), Eindhoven (Nizozemí) a Stavanger (Norsko). Praha, zastoupená v projektu
Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je v pozici tzv. follower city –
následovného města. Rolí IPR tedy bylo zprostředkovat inspiraci z řešení realizovaných
v rámci projektu a přenést je do pražského kontextu. K tomu slouží mimo jiné také tzv.
replikační plán.
Jako nosné téma, které je v rámci Prahy velmi aktuální a které integruje oblast chytrých
domácností, služeb, ICT i mobility byla chytrá péče o seniory v domácím prostředí. V rámci
Prahy byla jako pilotní čtvrť pro demonstrování možností moderních technologií vybrána
Praha 7.
Tento dokument tedy slouží jako návod pro zavádění inovací do systému sociální a zdravotní
péče o seniory na úrovni městské části a zprostředkovaně celé Prahy. Hlavní pozornost je
věnována využívání komunikačních a informačních technologií, a to zejména v oblasti péče o
seniory v domácím prostředí. Technologie jsou přitom vnímány jako doplněk lidské péče, nikoli
náhrada za ní.
Nová opatření musí reagovat na potřeby příjemců i poskytovatelů péče. Z tohoto důvodu byla
v rámci tvorby dokumentu uskutečněna komplexní analýza potřeb, postojů a kapacity aktérů
systému péče o seniory, jejíž shrnutí je součástí této studie. Dokument se dále zabývá
legislativními otázkami a procesními otázkami spojenými se zaváděním inovací, tak aby byla
navrhovaná řešení proveditelná.
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Dokument vznikal v úzké spolupráci IPR, ČVUT v Praze a MČ Praha 7. Pro Prahu 7 byla
navržena konkrétní opatření v pěti oblastech definovaných na základě zahraničních inspirací
a intenzivní spolupráce s lokálními zainteresovanými stranami, jsou jimi: Nástroje pro integraci
služeb, Tržiště služeb, Služby asistovaného života, Chytrá domácnost a Elektromobilita.
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PODPORA
SENIORŮ

SAMOSTATNÉHO

BYDLENÍ

Podporu samostatného bydlení seniorů chápeme v tom nejširším pojetí jako:
Soubor služeb a opatření, které umožňují seniorům setrvat co nejdéle
institucionalizované bydlení při zachování co největší autonomie a kvality života.

mimo

Existuje řada konceptů, které s podporou samostatného bydlení souvisí. Je nutno podotknout,
že se netýkají výhradně seniorů, ale všech osob s narušenou schopností sebeobsluhy či
trpícími chronickými obtížemi. Tento dokument se však věnuje primárně podpoře seniorů. Pro
přehlednost uvedeme další pojmy související s podporou samostatného bydlení:
Domácí péče (angl. home care) je často používána jako označení pro jakékoliv služby
poskytované v domácím prostředí, což je ale zavádějící. V ČR se totiž termín domácí péče
používá specificky pouze pro zdravotní služby poskytované zdravotními sestrami v
domácnosti příjemce péče. Domácí péče je hrazena ze zdravotního pojištění na základě
žádosti lékaře. Hlavní funkcí domácí péče je umožnění zkrácení doby hospitalizace a podpora
setrvání v domácím prostředí.
Péče v domácím prostředí již označuje jakékoliv služby, které jsou poskytovány v
domácnosti příjemce ať už profesionální sociální službou nebo neformálními pečujícími. Do
této kategorie tedy spadá i péče hraditelná z příspěvku na péči.
Označení pečovatelská služba, terénní odlehčovací služby či osobní asistence se
používají pro služby určené lidem, kteří kvůli nemoci nebo postižení potřebují pomoc jiného
člověka při zvládání každodenních aktivit. Pracovníci služby pomáhají klientům s úklidem,
osobní hygienou, nákupy, zajištěním obědů, a v některých případech doprovází klienty k lékaři
nebo na úřad.
Další formou podpory samostatného bydlení jsou denní stacionáře, které umožňují v případě
potřeby zajistit denní kvalifikovanou péči a ulevit neformálním pečujícím, nebo odlehčovací
centra – pobytová zařízení s kvalifikovaným personálem, kde mohou senioři trávit omezenou
dobu například z důvodů krátkodobého zhoršení zdravotního stavu, krátkodobého uvolnění
neformálních pečovatelů, nebo z dalších externích důvodů (např. rekonstrukce výtahu
v bytovém domě).
Neformální péče je poskytována nezištně na základě osobních vazeb, nejčastěji členy rodiny
nebo blízkými přáteli či sousedy, není podložena smluvně a není poskytována za úplatu.
Někde na hranici formální a neformální péče stojí dobrovolnictví, v rámci něhož je také péče
poskytována nezištně, ale může vykazovat určitou míru organizace a regulace.
Tísňová péče

Život 90. (nedatováno). Získáno 20. říjen 2015, z Tísňová péče AREÍON: http://www.zivot90.cz/4socialni-sluzby/10-tisnova-pece-areion
1
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Tísňová péče1 je zvláštní formou sociální péče, využívající prvky asistivních technologií.
Tísňová péče využívá senzory pohybu v domácnosti seniora, a také různé formy tísňových
tlačítek či zařízení umožňující detekci pádů a lokalizaci seniora. Součástí systému je zpravidla
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komunikační rozhraní umožňující komunikaci mezi seniorem dispečinkem. Cílem tísňové
péče je zajistit včasnou pomoc v případě krizové situace (pád, úraz, náhlé zhoršení
zdravotního stavu, infarkt). Tísňová péče pomáhá klientům vytvořit pocit bezpečí, snížit strach
jejich blízkých a předejít situaci, kdy by byl senior dlouho bez pomoci. Tísňová péče bývá
doplněna o sociální a krizové poradenství, a často staví na spolupráci s dalšími poskytovateli
služeb a s neformálními pečovateli, například sousedy, kteří jsou často na místě krizové
situace jako první.
Nově se vedle tísňové péče používá označení asistivní péče nebo služby asistovaného
života. Tyto koncepty zdůrazňují komplexní podporu samostatného bydlení života, včetně
zajištění služeb do domu, proaktivní poradenství a individuální přístup k potřebám klientů.
Integrovaná péče je celosvětový trend reagující na současnou fragmentaci oblasti zdravotní
a sociální péče. Integrace přitom může být podle World Health Organization2 chápaná více
způsoby:










Integrace jako soubor preventivních opatření a zdravotních služeb určených
specifické skupině obyvatel (diabetici, kardiaci). Účelem integrace v tomto smyslu
je jednotná koordinace všech služeb zaměřených na specifickou populaci s cílem
zvýšit jejich efektivitu, usnadnit jejich management a zajistit kontinuitu péče pro danou
populaci.
Integrace péče na úrovni jednoho místa – slučování sociálních, zdravotních a
dalších služeb pod hlavičkou jedné služby či koordinátora služeb pro určitou
geografickou oblast.
Integrace služeb v čase – tedy zajištění kontinuální péče od narození až po smrt, či
v průběhu chronické nemoci. Tento přístup staví na dobrém časování péče, systému
prevence a efektivním předávání pacienta a informací o něm napříč systémem.
Vertikální integrace služeb – propojení od praktického lékaře, přes úroveň nemocnic
až po úroveň koordinace služeb na úrovni krajů
Horizontální integrace – propojování různých typů péče – prevence, praktičtí lékaři,
akutní péče, následná péče, sociální služby a další do horizontální sítě.
Integrace na úrovni tvorby politik a managementu – tedy zapojení všech
zainteresovaných skupin do procesu rozhodování, propojování služeb a vytváření
takových legislativních a úhradových mechanismů, které spolupráci a integraci služeb
umožní.

Person-centered care je klíčový koncept WHO, na který má reagovat integrovaná péče, která
je jen nástrojem k dosahování „triple aim“ – lepších výsledků péče a zkušeností klientů,
efektivity a ekonomické udržitelnosti.
U nás se v minulosti v souvislosti s integrovanou péčí mluvilo zejména v souvislosti s integrací
péče zdravotní, především v léčbě chronických chorob, a také v souvislosti s propojováním
sociální a zdravotní péče. Péče v domácím prostředí je chápána jako klíčový prvek
integrované péče. V poslední době se začíná více uvažovat o integraci sociálních a
zdravotních služeb na úrovni města a o jeho koordinační roli.

World Health Organization. (2008). Integrated health services – what and why? Technical Brief,
(1), 1–8.
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Tento dokument se věnuje sociální a zdravotní péči o seniory v jejich domácím prostředí,
koordinované na úrovni městské části Praha 7 respektive hl. m. Prahy.

úroveň jednoho spokytovatele
•Př.: Pečovatelské centrum Prahy 7
•jednotná databáze klientů residečních i terénních služeb, plánování tras po městě,
integrtace asistivních technologií do provozu služby, přístup do databáze v terénu,
posílání informací z terénu do databáze

spolupráce mezi pokytovateli
•Př.: Pečovateslké centrum P7 + Poliklinika + Poskytovatel tísňové péče
•společné zajištění komplexních služeb klientům, sdílení informací, sedjednocení
ICT nástrojů, společné krátkodobé i dlouhodobé plánování, společné využívání
asistivních technologií, společně stanové cíle, sdílení relevantních dat o klientech

úroveň městké části (municipalita)
•komunitní plánování, podpora integrace péče na úrovni komunity skrze nastavení
nových procesůa budování spolupráce různých poskytovatelů, databáze
poskytovatelů péče, jednotná databáze klientů sociálních služeb, komplexní
poradství klientům, podpora využívání asistivních technologií a telemedicícny

úroveň Hl. m. Prahy (kraje)
•městský portál sociálních a zdravotních služeb, komplexní propojení sociálních a
zdravotních služeb včetně nemocnic, spolupráce s MČ na tvorbě implementaci
jednotné politiky.

úroveň ČR
•elektronizace zdravotnictví (elektronická zdravotní knížka, elektronická preskripce),
úprava legislativy v oblasti hrazení úkonů (telemedicícna, domácí péče, koordinace
péče), podpora integrované zdravotní a sociální péče

úroveň EU
•evropská zdravotní knížka, EU sociální a zdravotní politika, podpora inovací a
sdílení dobré praxe např. skrze akční skupinu EIP - AHA B: integrovaná péče

OBSAH

Obrázek 1 Úrovně integrace a spolupráce.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ V
PÉČI O SENIORY

Jednou z odpovědí na výzvy, které s sebou přináší populační stárnutí a s ním spojené
socioekonomické změny, může být nasazení technologií do oblasti sociální a zdravotní péče.
Je důležité zdůraznit, že o technologiích se neuvažuje jako o nástupci či náhražce lidské péče.
Moderní technologie by měly zvyšovat efektivitu systému sociální a zdravotní péče,
podporovat autonomii a samostatné bydlení seniorů, a sloužit také jako nástroj prevence a
prosazování zdravého životního stylu. Technologie nikdy nebudou řešením samy o sobě, a
vždy je třeba nasazovat je s jasným cílem a společně s organizačními a procesními
opatřeními.

Vymezení pojmů
Nadřazeným pojmem pro většinu dále zmiňovaných kategorií je ICT (information and
communication technology / informační a komunikační technologie). Pojem se používá pro ty
výdobytky moderní doby, které umožňují přenášet informace a data, zobrazovat je, pracovat
s nimi, a uchovávat je. Pojem ICT přitom v sobě zahrnuje nejen přístroje (hardware), ale i
jejich operační systémy, programy a aplikace (software) a také sítě, kterými mezi sebou
jednotlivá zařízení komunikují.
Za asistivní technologii34 lze považovat zařízení, software či komplexní systém kombinující
různé typy hardware i software (např. senzory, koncová zařízení, akční členy, datová uložiště,
komunikační/uživatelské rozhraní a další) s cílem udržet nebo posílit funkční schopnosti
jedinců se speciálními potřebami, a tím jim usnadnit každodenní život, zlepšit kvalitu jejich
života a jejich samostatnost. Pro vymezení asistivních technologií je tedy klíčové to, že jsou
určené osobám se speciálními potřebami, a že nějakým způsobem podporují autonomii těchto
osob.
Pod pojmem telemedicína5 se rozumí poskytování zdravotnických služeb na dálku
prostřednictvím ICT. Na dálku poskytované zdravotnické služby pak mohou zahrnovat
diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zranění a výměnu relevantních informací. Pokud
chápeme pojem telemedicína v jeho širším smyslu, můžeme pod něj dále zahrnout výměnu
informací mezi poskytovateli péče (business to business), oblast výzkumu a vzdělávání
poskytovatelů péče. V tomto širším slova smyslu ho například používá WHO (2010).
Pojem teleHealth se používá jako synonymum k telemedicíně v jejím užším slova smyslu –
tedy veškeré poskytování zdravotnických služeb na dálku. Pojem mHealth označuje zejména
řešení pro podporu péče a zdraví, které jsou založené na mobilních zařízeních (chytré
telefony, tablety, přenosné počítače).

MPSV ČR. (2015). Podpora procesů v sociálních službách:
http://podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty/#aktivita13
4 Mann, W. C. (1999). Effectiveness of Assistive Technology and Environmental Interventions in
Maintaining Independence and Reducing Home Care Costs for the Frail Elderly: A Randomized
Controlled Trial. Archives of Family Medicine, 8(3), 210–217. http://doi.org/10.1001/archfami.8.3.210
5 World Health Organization Global Observatory for eHealth. (2010). Telemedicine: Opportunities and
developments in Member States. Observatory, 2, 96. http://doi.org/10.4258/hir.2012.18.2.153
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Relativně nejednotné je chápání pojmu eHealth (též e-health). Je totiž často používán jako
nadřazený pojem pro veškerá ICT řešení ve zdravotnictví. V užším slova smyslu se používá
jako označení pro ICT nástroje využívané primárně pro výměnu a management informací v
systému zdravotnictví. Tyto nástroje využívají lékaři a další zdravotnický personál ke
komunikaci mezi sebou navzájem, ke zpracování diagnostických dat, ke vzdělávání
personálu, a ke komunikaci s dalšími aktéry systému zdravotnictví (pojišťovny, lékárny,
pacienti). Pacienti mohou prostřednictvím aplikací spadajících pod eHealth přistupovat k
informacím týkajícím se jejich osoby. Dalo by se tedy říci, že pojmy eHealth a telemedicína se
do značné míry překrývají. Zatímco jádro telemedicíny tkví v poskytování služeb na dálku,
pojem eHealth se týká především oblasti elektronizace zdravotnictví jako celku. V souvislosti
s národními strategiemi pro eHealth či elektronizaci zdravotnictví se pak hovoří zejména (ale
ne výhradně) o elektronických zdravotních kartách/knížkách a elektronických předpisech.
Zatímco pojem eHealth se v ČR používá zejména v oblasti zdravotnictví, v kontextu sociálních
služeb se více hovoří o asistivních technologiích.

Přínos a funkce technologií
Následující výčet prezentuje některé funkce technologií s ohledem na podporu samostatně
žijících seniorů. Velká část těchto funkcí je součástí řešení navrhovaného pro Prahu 7.
Komunikace s poskytovateli služeb: Technologie mohou sloužit ke komunikaci s
poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších služeb, a objednávání služeb či nákupů online.
Usnadnění pro osoby s určitým omezením může představovat také možnost komunikovat
elektronicky s úřady.
Poradenství: Pomocí komunikačních technologií lze poskytovat komplexní poradenství
určené seniorům, a to buď pomocí chatu, hlasového hovoru či videohovoru.
Zpřístupnění užitečných informací: Moderní technologie nabízí možnost, jak získat
jednoduchý a rychlý přístup k informacím o volnočasových aktivitách, dostupných službách,
prevenci, zdraví apod.
Podpora self-managementu: Technologie mohou například pomáhat s dodržováním
denního režimu, asistovat se správným užíváním léků, a s připomínáním schůzek a událostí.
Mohou tak přispívat ke zdravému životnímu stylu i dodržování léčebných opatření.
Vzdělávání a prevence: Prostřednictvím ICT lze vzdělávat seniory v oblasti prevence a péče
o zdraví. Užitečné pak může být vzdělávání zaměřené na porozumění konkrétní nemoci,
kterou senior trpí. To muže přispět jak jemu, tak neformálním pečovatelům.

Zajištění sociálního kontaktu: Prostřednictvím technologií lze komunikovat s blízkými,
navazovat nové vztahy či se prezentovat. Technologie mohou také podporovat zapojení
seniorů do volnočasových aktivit (psaní článků a blogů, diskuse, sdílení zkušeností, pozvánky
na společenské a kulturní akce) a také do dobrovolnické a dobročinné činnosti. Příkladem
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Tréning a rehabilitace: V dnešní době existuje řada zařízení podporujících kognitivní i fyzický
tréning či rehabilitaci. Často jsou řešena interaktivně formou videoher. Používají se senzory
pohybu či balanční plošiny propojené na hru v televizi nebo na tabletu, která je navržena tak,
aby zábavnou formou motivovala seniora provádět fyzickou či psychickou rehabilitaci. Účelem
je posilovat fyzické a psychické zdraví, případně navrátit samostatnost po prodělané nemoci
či operaci.
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může být projekt realizovaný v USA, v rámci, kterého pomáhají klienti domova pro seniory
dětem z Brazílie procvičování v angličtině prostřednictvím videohovorů (FCB, 2015).
Kompenzace handicapu: Do této kategorie spadají například technologie kompenzující
omezení pohybová (vozítka, protézy, ovládání zařízení pomocí očních pohybů či pohybem
úst, plánování bezbariérových tras), zraková (navigace prostorem, převod psaného textu do
řeči, ovládání počítače pro nevidomé) a sluchová (vizuální signalizace, aplikace pro
komunikaci, kochleární implantát).
Zabezpečení domácnosti: Technologie mohou pomoci se zabezpečením domácnosti před
vnikem cizích osob. Kromě standardních zabezpečovacích zařízení se dnes testují například
kamery se schopností rozpoznávání obličejů, umožňující vstup vybraným osobám apod.
Monitoring a regulace vnitřního prostředí: Pomocí moderních technologií lze monitorovat
některé parametry vnitřního prostředí domácnosti, jako je například teplota, vlhkost,
koncentrace CO2 v místnosti apod. Monitoring těchto údajů umožňuje vyhodnotit celkovou
kvalitu prostředí, a na základě zhodnocení vnitřní prostředí regulovat. To může seniorům
ulehčit, neboť chytře navržený systém zajistí optimální prostředí bez nutnosti vlastního
přičinění obyvatel.
Prvky inteligentního bydlení: Kromě regulace vnitřního prostředí nabízí moderní
technologie i další prvky automatizace či dálkového ovládání některých zařízení v domácnosti.
Příkladem může být ovládání žaluzií, inteligentní spotřebiče, ovládání oken a dveří apod.
Monitoring a přenos biomedicínských údajů: Pomocí technologií lze zajistit monitorování
některých biomedicínských údajů (například tlak, tepová frekvence, hladina cukru v krvi a
další) bez nutnosti opustit dům. Existuje mnoho forem snímání dat od klasických přístrojů
(například tlakoměr), které automaticky ukládají a odesílají data, přes senzory v hodinkách,
náramcích či jinde na těle klienta, až po senzory zabudované v loži klienta či zcela
bezkontaktní a automatizovaná řešení. Tyto údaje mohou pomoci monitorovat stav klienta,
optimalizovat léčbu a předcházet komplikacím.
Vyšetření na dálku: Kromě přenosu dat lze pomocí moderních technologií realizovat
vyšetření v reálném čase, například pomocí kamery – lékař má tedy audiovizuální kontakt s
klientem.
Vyhodnocení aktivity a stavu ohrožení života: senzory (například infračervená čidla)
dokáží vyhodnocovat pohyb a činnost klienta. Některé senzory (podlahové senzory, senzory
na těle klienta apod.) dokáží dále rozpoznat pád. Jedním z možných využití monitorování
aktivity je rozpoznání krizové situace. Dalším využitím může být vyhodnocování denního
režimu, jehož změny mohou signalizovat například rozvoj psychického onemocnění, či
snižování mobility.
Přivolání pomoci: V dnešní době jsou již dostupná tzv. tísňová tlačítka, která umožňují
klientovi přivolat pomoc, například v případě pádu či akutního stavu ohrožení života. Pomoc
může být přivolána i na základě automatického vyhodnocení krizové situace.

Navigace: Existují specializované aplikace pro seniory či osoby se pohybovým handicapem,
které pomáhají najít bezpečnou, bezbariérovou trasu městem.
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Lokalizace: S přivoláním pomoci souvisí lokátory, které umožňují zaměřit v případě nouze
polohu klienta a usnadnit tak práci záchranářům.
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Sdílení informací a dat v systému integrované péče: Důležitým přínosem technologií je,
že je lze využít k integraci jednotlivých složek systému péče (zdravotnictví, sociální služby,
neformální péče), dále k přehledné práci s informacemi klientů a také k jejich automatickému
vyhodnocování. Díky nasazení technologií je tak možné zvýšit efektivitu služeb, snížit náklady
na jejich provoz a zlepšovat jejich kvalitu.
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Výše uvedené funkce technologií lze v rámci bydlení seniorů účelně propojovat v komplexní
systémy s jednotným uživatelským rozhraním či společným úložištěm dat. Experimentálně se
také objevují řešení z oblasti robotiky – tedy víceúčelový domácí roboti či jiná samohybná
zařízení, která jsou buď autonomní, nebo je lze ovládat na dálku.
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ICT VE SLUŽBÁCH PRO SENIORY:
BARIERY A JEJICH PŘEKONÁVÁNÍ
Trendy ve využívání internetu seniory

Pojem, který se často skloňuje v diskusích o využívání technologií seniory, je digitální
gramotnost, tedy schopnost využívat moderní technologie. MPSV definuje digitální
gramotnost jako: soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření,
komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických
vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého
okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení
či zvýšení participace na společnosti.
Přibližným ukazatelem digitální gramotnosti může být míra využívání počítače a mobilního
telefonu a zejména pak využívání internetu populací seniorů. Tyto informace sleduje Český
statistický úřad6, a také Eurostat7. Zatímco ČSÚ prezentuje aktuální data pro rok 2016
populaci 65+. Jako uživatelé internetu jsou podle ČSÚ i evropského úřadu Eurostat
označováni jednotlivci, kteří použili internet v posledních třech měsících.
Údaje uvádíme v následujícím formátu: údaj ČSÚ pro populaci 65+ před závorkou a
v závorce údaje dva údaje Eurostatu pro populaci (65-74 / 75+).
V české seniorské populaci se mezi uživatele internetu řadí 33 % (44 % / 14 %). Tento údaj
ukazuje na zásadní růst od roku 2005, kdy bylo v seniorské populaci pouze 2,5 % (2%/.). Je
zároveň patrné, jak zásadní rozdíl je mezi mladšími a staršími seniory. Internet pak nikdy
nepoužilo 56,8 % (44 % / 78 %) zatímco v populaci 55–64 let nepoužilo internet nikdy pouze
23,7 % občanů. Počet seniorů internetu se tedy bude dále přirozeně zvyšovat, i bez
jakýchkoliv zásahů. Budoucí generace seniorů bude tedy již digitálně gramotná, a bude možno
ve větší míře využívat řešení založená na ICT.
Senioři zpravidla využívají k přístupu na internet stolní počítač nebo notebook. Chytrý telefon
jich k přístupu na internet využilo pouze 5,5 %, tablet 2,3 % a chytrou televizi 0,5 %.
Zajímavý je pohled na nejčastější činnosti, které senioři na internetu vykonávají:






psaní/čtení mailů 28,5 % (39 % / 11 %)
vyhledávání informací o zboží a službách 26 % (37 % / 9 %)
četní zpráv 24,2 %, (34 % / 9 %)
vyhledávání informací o zdraví 22,8 % (32 % / 9 %).
e-banking 12,3 % (18 % / 3%).

Zajímavá je zejména skutečnost, že přibližně jedna čtvrtina seniorů vyhledává na internetu
informace o zboží a službách, informace zdraví nebo čte zprávy. Právě tato skupina seniorů
se může stát jádrovou uživatelskou skupinou nových technologií a platforem pro seniory.

https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostecha-mezi-jednotlivci-2017
7 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Je potřeba si uvědomit, že i v řadách neformálních pečujících a pracovníků služeb mohou být
zástupci starších ročníků. I u nich tak můžeme narazit na omezenou digitální gramotnost či
nedůvěru v ICT řešení.

Bariéry využívání internetu
Je patrné, že ne všichni využívají internet, jaké faktory ale ovlivňují využívání internetu?
Částečný obrázek si lze opět udělat na základě údajů, které zveřejňuje Eurostat. Ten sleduje,
jaké důvody absence připojení k internetu domácností ČR (ve kterých je alespoň jeden člen
ve věku 16-74 let). Zde je přehled důvodů nepřipojení domácnosti k internetu (data jsou
pro rok 2016, procenta jsou vypočtena z celkového počtu domácností BEZ PŘIPOJENÍ
k internetu, jedna domácnost mohla uvést více než jeden důvod, proto je součet odpovědí
vyšší než 100 %):






Internet nepotřebují (nevidí v něm užitek, nemají zájem): 72 %
Nedostatek kompetencí: 42 %
Vysoká pořizovací cena zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon): 27 %
Vysoké poplatky za připojení k internetu: 16 %
Nedůvěra a bezpečnostní rizika 5 %,

Výčet samozřejmě pokrývá jen část možných důvodů a výpovědi mohou být zkreslené, ale i
tak čísla napovídají, že nevětším faktorem je nezájem a pocit nedostatku kompetencí.
Psychologické bariery:
Bariéry využívání ICT můžeme rozdělit na bariery psychologické, fyziologické a externí.
Psychologické bariery jsou tvořeny předchozí zkušeností, postoji k technologiím a
očekáváním. Každý má přirozeně právo zaujmout k technologiím libovolný postoj, problém ale
je, že postoj seniorů k ICT často vyplývá z neúplných, zkreslených či těžko uchopitelných
informací. Senioři si neumí představit, jaké výhody by jim mohl internet přinést, mají dojem,
že „To pro ně už není.“ Nedostatek informací se podílí na vzniku úzkosti z práce s moderními
technologiemi8. Senioři také často přeceňují složitost technologií a podceňují svoje schopnosti
a technologiím se proto vyhýbají.
Překonávání psychologických barier:
Úzkost i nízké sebevědomí lze redukovat edukací a poskytnutím pocitu zvládnutí, tedy
prvními úspěchy v práci s technologií (skype hovor, mailová komunikace, zobrazení
užitečných informací). Existuje dobrá zkušenost s kurzy pro seniory, které jsou postavené
právě na podpoře pocitu zvládnutí a také na individuálním přístupu zohledňujícím zájem
seniorů. Ideální je kurz, kde na začátku lektor zjistí, co seniora zajímá (vaření, houbaření,
kultura, komunikace s blízkými, film…) a ukáže seniorovi, jak mu může v daných oblastech
pomoci internet. Díky tomu dojde překonání dvou největších bariér najednou: senior zjistí, že
internet může být pro něj osobně užitečný a získané kompetence může do budoucna přenést
do jiných oblastí.

Heerink, M., Kröse, B., Evers, V., & Wielinga, B. (2010). Assessing Acceptance of Assistive Social
Agent Technology by Older Adults: the Almere Model. International Journal of Social Robotics, 2(4),
361–375. http://doi.org/10.1007/s12369-010-0068-5
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Na druhou stranu se ukazuje, že lidé s vyšší mírou úzkosti nemají motivaci do podobných
kurzů se zapojit, nebo se přímo bojí pocitu neúspěchu a pocitu selhání. Úzkost z práce s
počítačem se tak jeví jako nejhůře prostupná bariera a je třeba na ní pamatovat. Pomoci
mohou konkrétní příklady využití internetu na seminářích pro seniory následované diskusí,
články v lokáním tisku a zapojení neformálních pečujících do vzdělávání seniorů. Na
vzdělávání senioru se tak mohou podílet například jejich vnuci.
Překonání této bariéry vede k posílení pocitu vlastní kompetence (self-efficacy), což může mít
pozitivní vliv na sebepojetí seniora a jeho sebevědomí.
Fyziologické bariery:
Mezi fyziologické bariéry řadíme smyslové omezení a omezení motoriky. U populace seniorů
se přirozeně vyskytuje procento osob trpící úplnou slepotou, úplnou hluchotou nebo úplným
či vážným omezení motoriky horních končetin. Optimalizací navrhovaných řešení pro tyto
osoby se věnuje samostatná kapitola tohoto dokumentu.
Pro seniory je však typické zejména postupné zhoršování smyslů. Omezení zraku zhoršuje
schopnost číst text a orientovat se ve složitějším grafickém rozhraní, sluchové omezení
snižuje schopnost orientovat se pomocí zvukových signálů a komunikovat pomocí hlasového
rozhraní. Zhoršená motorika horších končetin (třes, zhoršená koordinace) mohou omezovat
používání klávesnice a dotykových obrazovek.
Překonávání fyziologických bariér:
Fyziologické bariéry lze překonávat vytvořením jednoduchého, kontrastního grafického
rozhraní, které se přizpůsobí potřebám konkrétního člověka. Mělo by tedy být možné postupně
zvyšovat kontrast, zvětšovat velikost textu a snižovat počet prvků na obrazovce. Existují i další
zásady týkající se složitosti struktury rozhraní pro seniory a osoby se smyslovým omezením.
Blíže je popisuje například norma ISO/IEC 24786:2009. Právě díky tomu, že je smyslovým
bariérám a jejich překonávání věnována dostatečná pozornost, se tyto bariéry velmi rychle
zmenšují.
Technologie určené seniorům by měly být navrhovány s ohledem na specifické potřeby
uživatelů, přičemž klíčové je pilotní testování s reprezentativním vzorkem cílové populace.
Tento přístup se označuje termínem Human centered design a měl by být u řešení v oblasti
sociálních a zdravotních služeb samozřejmostí.
Tématu se dále věnuje kapitola 12: Optimalizace řešení pro osoby se specifickými potřebami.
Externí bariéry:
Jedná se o bariéry působící jako externí faktor, tedy zejména finanční dostupnost koncového
zařízení, dostupnost pokrytí internetem a náklady na připojení k internetu.
Překonávání externích barier:
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Dostupnost připojení v Praze není problém. Zvažovat se tak dá zvýhodněné či dotované
připojení pro k internetu pro seniory či příspěvek na zakoupení zařízení (tablet, počítač, chytrá
televize…) nebo jeho zapůjčení. U zapůjčení zařízení, nebo jeho zakoupení pro seniora je
možné předinstalovat do něj přímo zjednodušené uživatelské rozhraní.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Metodologie

Technický návrh řešení reaguje na analytickou část. Nejdříve se věnujeme kontextu fungování
MČ Prahy 7 v oblasti služeb pro seniory, a dále pokračujeme analýzou potřeb a postojů
cílových skupin. Specificky zaměřená je pak legislativní část, která se zaměřuje na vytyčení
hranic, které jsou dané českým právním rámcem, a to především v oblasti sdílení dat.
Na základě analýzy byli identifikováni cíloví aktéři v systému, u kterých bylo důležité jejich
zapojení, a od nichž se také zjišťovaly jejich potřeby a postoje. Jednalo se jak o zaměstnance
a politické představitele MČ Praha 7, tak o seniory a jejich rodiny, neformální pečující,
poskytovatele sociální a zdravotní péče, lékaře či experty a výrobce a dodavatele technických
řešení. Každý z těchto aktérů byl tedy zapojen do mapování potřeb a postojů tak, aby výsledné
řešení skutečně reagovalo na reálné požadavky a potřeby. Aktéři byli zapojováni v různých
fázích analýzy, někteří i opakovaně, aby mohli reagovat na vytvářející se řešení v jeho
průběhu. Zjišťování probíhalo buď formou hloubkových individuálních rozhovorů, formou tzv.
focus groups (ohniskových skupin), ale také v rámci workshopů a expertních setkání.
Během analýzy bylo provedeno na 20 individuálních hloubkových rozhovorů se seniory (16)
a neformálními pečujícími (4), dále pak individuální rozhovory se zástupci poskytovatelů z řad
příspěvkových organizací městské části (Pečovatelské centrum; Sdružené ambulantní
zařízení) a poskytovatelů z řad nestátních subjektů – neziskových organizací (celkem 5
organizací), včetně rozhovorů s vedoucími pracovníky terénní péče, případně
s koordinátorkami péče v případě Pečovatelského centra. Kromě individuálních rozhovorů
byly organizovány tzv. focus groups, pro jednotlivé skupiny aktérů:




seniory v pobytových zařízeních Prahy 7 (analýza potřeb)
pečující osoby o seniory v kontextu Prahy 7 (analýza potřeb)
pečovatelky a zdravotní sestry jednotlivých poskytovatelů (analýza potřeb a postoje k
technologiím)
seniory zajímající se o využití technologií v péči (analýza potřeb a postoje k
technologiím)
praktické lékaře a ambulantní specialisty na Praze 7 (analýza potřeb a postoje k
technologiím).

Kromě focus groups, které jsou ze své podstaty určené pro nižší počet osob, byl organizován
i dvoudenní workshop, kde došlo k setkání a výměně zkušeností mezi větším počtem aktérů.
Na tomto workshopu se setkali zástupci Prahy 7, poskytovatelé sociální a zdravotní péče,
výrobci technologií, pracovníci ministerstev či pracovních skupin při ministerstvech, a další
odborníci na téma domácí a asistivní péče a služeb pro seniory. Setkání se účastnili také
zástupci zahraničních partnerů projektu Triangulum. Účelem tohoto setkání bylo definování a
vymezení oblastí, které by měly být v průběhu projektu řešeny, výměna zkušeností a
artikulace potřeb jednotlivých skupin v rámci systému péče o seniory v kontextu městské části.
Na tento workshop bylo navazováno druhým workshopem, který proběhl v polovině listopadu
2017, kde již tyto skupiny aktérů reagovaly na konkrétní návrhová opatření. Cílem tohoto
navazujícího workshopu bylo zpřesnění a vylepšení návrhů na základě zpětné vazby
zapojených účastníků.
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Všechny z popsaných kroků sloužily k vytvoření takového návrhu technického řešení, které
by co nejvíce reagovalo na potřeby seniorů a jejich rodin, poskytovatelů a MČ, a zároveň bylo
proveditelné a preferované z pohledu samotné městské části v současném českém systému
sociální a zdravotní péče.

Cílové skupiny









Senioři a jejich rodiny
Neformální pečovatelé
Státní poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb
Nestátní poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb
Lékaři
Firmy a dodavatelé technických řešení
Experti
Zaměstnanci MČ Praha 7, zastupitelé.

Kontext Prahy a MČ Praha 7
Městská část Praha 7 je v rámci státní správy na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP)
a zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v sociální oblasti. Díky tomu má relativně velký
vliv na poskytování péče seniorům na území MČ, a to zejména prostřednictvím:




Vlastní činností Oddělení sociální péče Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Příspěvkových organizací
Komunitního plánování a spolupráce s poskytovateli služeb

Na druhou stranu většina poskytovatelů sociálních služeb seniorům či domácí zdravotní péče
působí na úrovni celého hlavního města a jejich činnost a financování ovlivňuje Magistrát Hl.
města Prahy. V oblasti financování služeb poskytovaných třetími stranami má Praha 7
relativně malé možnosti. Nicméně pro řadu poskytovatelů je i menší finanční podpora důležitá
a klíčové je pro ně zejména formální vyjádření podpory městské části, které pro ně do jisté
míry představuje garanci kvality a pomáhá při komunikaci s klienty.
Oddělení sociální péče vykonává následující činnosti9:

9http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-SOCIALNI-A-

ZDRAVOTNICTVI-BYTOVYCH-A-NEBYTOVYCH-PROSTOR-/area1862
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1. Poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci,
výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči potřebným občanům.
2. V rámci depistáže vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení
životní situace klienta, individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich
naplnění, v souladu se Sociální reformou I. a metodického pokynu MPSV.
3. Vede evidenci klientů a sociální práce včetně Standardizovaného záznamu sociálního
pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí, v souladu s metodickým pokynem MPSV, navazující na z.č. 366/2011 Sb.
4. Předkládá sociální komisi Rady MČ Praha 7 konkrétní návrhy na řešení jednotlivých
situací potřebných občanů.
5. Napomáhá při zajišťování ubytování občanům v nepříznivé bytové a sociální situaci a
občanům bez domova s trvalým pobytem na Praze 7.
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6. V případě potřeby provádí místní sociální šetření s cílem vykonávání činnosti sociální
práce
7. Spolupodílení se na komunitním plánování, vyhodnocování efektivity sociálních či
souvisejících služeb.
8. Koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé.
9. Spolupracuje se všemi státními i nestátními organizacemi, soudy a notářstvím.
10. Zajišťuje výkon opatrovníka ustanoveného soudem o osobu zbavenou či omezenou
způsobilosti k právním úkonům, zastupuje tyto osoby a provádí všechny činnosti s tím
spojené.
11. Vydává označení zvláštních vozidel převážejících osobu tělesně postiženou nebo
osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou a vede jejich
evidenci.
12. Zajišťování agendy Sociálních pohřbů dle § 5 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
13. Zajišťování agendy Zvláštního příjemce u důchodových dávek dle § 10, § 118 z.č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších
předpisů.
S ohledem na moderní technologie a jejich výzvy je potřeba posílit zejména poradenství
v oblasti využívání asistivních technologií a tísňové péče (služeb asistovaného života). Odbor
sociální a zdravotní by měl také posílit spolupráci s praktickými lékaři v oblasti depistáže a
včasné indikace sociální péče u seniorů.
Praha 7 je unikátní rozsahem činností zajišťovanými jejími příspěvkovými organizacemi:
Pečovatelským centrem Praha 7 (PCP7) a Sdruženým ambulantním zařízením (SAZ), též
označovaným jako poliklinika. Zejména SAZ zřizovaný městem je v rámci Prahy unikátem.
Pečovatelské centrum Praha 7 provozuje Pečovatelskou službu, Denní stacionář, Byty
zvláštního určení v Domech s pečovatelskou službou, Sociálně odlehčovací centrum a Denní
dětské jesle.
SAZ provazuje nesledující služby: Chirurgie, Diabetologie, EKG, Gynekologie, Kardiologie –
Interna, Neurologie, Odběry krve, Ortopedie, OTRN (plicní odd.), Praktický lékař, Psychologie
pro děti a dorost, RDG, Rehabilitace, Ušní nosní krční (ORL I), Venerologie (kožní).
V současné době vzniká záměr prohloubit spolupráci těchto organizací právě v oblasti péče o
seniory. Potenciál spolupráce je například v zajištění terénní péče praktického lékaře i
specialistů, spolupráce v oblasti integrace péče a v oblasti efektivního sdílení informací a
vytvoření společného IT centra.

Počty seniorů a jejich bydlení
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http://www.praha7.cz/20828_Strategicky-plan-rozvoje-MC-Praha-7
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Pokud se podíváme na celkový počet obyvatel Prahy 7 dle věkových skupin v čase, je vidět
nárůst v počtu seniorů. Nicméně, podíl lidí ve věku 65+ oproti lidem v produktivním věku
klesá. Jedná se o vcelku raritní situaci, ať již v kontextu České republiky nebo hlavního města
Prahy. Toto je způsobeno měnou obyvatelstva stěhováním, kdy dochází k odlivu seniorů
oproti mladším ročníkům a rodinám s dětmi, které se na Prahu 7 stěhují (Strategický plán
rozvoje městské části Praha 7)10. I tak je ale nutné počítat se stoupajícím absolutním počtem

14

lidí ve věku 65+, tedy nárůstem potenciálních uživatelů rozličných sociálních a
podpůrných služeb, včetně tedy služeb péče v domácím prostředí.
Počet obyvatel Prahy 7 mezi roky 2010-2016
Počet
obyvatel
celkem

v tom ve věku

Průměrný
věk

2010

43 437

5 539

31 136

65 a více
let
6 762

2011

42 600

5 437

30 298

6 865

41,4

2012

42 900

5 750

30 237

6 913

41,1

2013

42 909

5 866

30 050

6 993

41

2014

43 615

6 219

30 371

7 025

40,8

2015

44 174

6 522

30 534

7 118

40,7

2016

44 654

6 765

30 726

7 163

40,6

15 %

69 %

16 %

Podíl
v procentech pro
rok 2016

0-14 let

15-64 let

41,1

Tabulka 1 Počet obyvatel Prahy 7

Zdroj: ČSÚ11
Jak je vidět v tabulce výše, v roce 2016 byl počet obyvatel Prahy 7 ve věku 65+ celkem
716312, a ačkoliv jak bylo řečeno, Praha 7 jako městská část mládne (viz průměrný věk), je
vidět stabilní nárůst počtu seniorů rok po roce (sledováno od roku 2010). Kolem 16 % obyvatel
Prahy 7 jsou lidé v seniorském věku, zde počítáni jako skupina osob ve věku 65 a více.
Projekce počtu obyvatel hl. m. Prahy, která byla zveřejněna v roce 2014, počítá s nárůstem
podílu osob v seniorském věku na 23,8 % v roce 2050 (ČSÚ, 201513) na území hlavního
města Prahy. Ačkoliv současný trend mládnutí městské části Praha 7 tomu nyní ne zcela
napovídá, je nutné počítat jak se stoupajícím absolutním počtem osob v seniorském
věku, tak i s pravděpodobnou změnou v podílu počtu seniorů, a být na tento stav připraveni
svou politikou podpory a péče o seniory.
Téměř polovina domácností seniorů v Praze žije a hospodaří v domácnosti jako
jednotlivci, nejčastěji po úmrtí partnera či z důvodu rozvodu. Praha 7 není výjimkou, a podíl
domácností samostatně žijících seniorů je ještě o něco vyšší, než pražský průměr (ČSÚ,
2015). 36, 7 % seniorů z Prahy 7 bydlí v bytě úplně sami, což činí okolo 2,5 tisíce seniorů.
Tato skupina osob by nejvíce těžila z různých forem technologií tísňové péče, které pomáhají
předcházet tragickým následkům různých událostí, jako jsou pády atd. Drtivá většina
domácností seniorů pak bydlí v bytových domech (celopražský průměr okolo 83 %), a
ačkoliv neznáme přesná čísla bezbariérových bytů na Praze 7, dle údajů z šetření osob se
11

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM01DSOPHA&z=T&f=TABULKA&skupId=1372&katalog=30845&pvo=DEM01DSOPHA&str=v33&c=v3~8__RP2016&u=v29__VUZEMI__72__1107

Pozn. ve statistikách ČSÚ dochází k rozdílu v počtu obyvatel Prahy 7 vzhledem k tomu,
jestli se počítá i Praha-Troja. V této statistice se uvádí i Praha-Troja.
13
https://www.czso.cz/documents/10180/20541915/33014015.pdf/d2e700bd-c44b-444e8627-1186baedcf31?version=1.1
OBSAH
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zdravotním postižením (více viz dále) se dá předpokládat, že drtivá většina těchto bytů není
upravena bezbariérově, a tak představují překážku pro seniory, kteří mají problém s mobilitou.
Fyzické bariéry v bytě či v jeho bezprostředním okolí (např. absence výtahů) jsou pak
považovány za jeden z faktorů nadužívání pobytových sociálních služeb a překážkou pro
setrvání v domácím prostředí i u těch seniorů, kteří by mohli zůstat ve svém bytě, a
preferovali by terénní služby v domácím prostředí před pobytovými (IPR, 201514). Další
překážkou pro setrvání v domácím prostředí pražských seniorů pak představují zvyšující se
náklady na bydlení – nájemné, energie a další poplatky, a to především u těch, kteří bydlí
v nájmu (IPR, 2015).

Senioři pobírající příspěvek na péči
Ne všichni z věkové kategorie označované ve statistikách jako senioři, tedy lidé starší 65 let,
jsou klienty sociálních služeb či příjemci nějaké formy podpory. Při odhadování počtů těch,
kteří již nějakou formu podpory využívají (ať již formální či neformální), se často využívá dat
Úřadů práce o počtu příjemců příspěvku na péči. Je zde ale nutné zdůraznit, že při
odhadování počtu osob potřebujících dlouhodobou péči je i tento údaj značně nepřesný,
protože ne všem je příspěvek přiznán, a ne všichni jsou si vědomi svého nároku na tento
příspěvek, tak si o něj ani nezažádají. Dále je nutné připomenout, že je zde skupina seniorů,
která ne nutně potřebuje dlouhodobou péči (a často nežádají o příspěvek na péči), ale
využívají nějaké ad hoc sociální služby – např. úklid, donášku obědů. Cílová skupina
seniorů, která bude profitovat ze zlepšování péče a podpory seniorů v jejich domácím
prostředí, je tedy mnohem rozmanitější a širší než skupina těch, kteří pobírají příspěvek
na péči.
Počty osob pobírající příspěvek na péči dle věku a přiznaného stupně
Hlavní město Praha, prosinec 2016
1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

závislosti

závislosti

závislosti

závislosti

0-17 let

970

698

473

318

2459

8%

18-64 let

1810

2170

1453

758

6191

21 %

65-74 let

1536

1630

901

309

4376

15 %

75-84 let

2501

2296

1284

568

6649

22 %

85-94 let

3029

3292

1912

901

9134

31 %

95 let a více

191

262

245

153

851

3%

celkem

celkem

% z celkového
počtu

29660
Tabulka 2 Počet osob pobírajících příspěvek na péči

Zdroj: MPSV, 201515

29_final.pdf
15 https://www.mpsv.cz/cs/31567
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14http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/Demografie/3_Bydlen%C3%AD_2015-06-
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V tabulce č. 2 můžeme vidět data k počtům osob, které pobíraly příspěvek na péči v hl. městě
Praze v prosinci 2016. Z celkového počtu 29660 osob celkem 31 % bylo ve věkové kategorii
85 až 94 let, a celkem 71 % ze všech příjemců příspěvku bylo ve věku 65 let a více,
z čehož drtivá většina osob nad 75 let. V tabulce vidíme rozdělení i dle stupně závislosti, od
něhož se odvíjí i samotná výše příspěvku a to následovně (platí od 1.8.2016):





880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).16

V tabulce vidíme, že příjemců ve 4. stupni závislosti není mnoho, a nejvíce příjemcům je
přiznáván 1. či 2. stupeň. Tato data poukazují na to, že potřeba dlouhodobé péče se nejvíce
týká osob ve věku 75 a více, a že u seniorů ve věku 65 a více celých 70 % pobírá příspěvek
v 1. či 2. stupni. V 1. stupni se jedná o příspěvek v poměrně malé výši, což často
znamená, že senior musí volit pouze nejnezbytnější služby. Údaje o příjemcích příspěvku na
péči specificky jen za Prahu 7 nalezneme i v Koncepci rozvoje politiky na podporu seniorů
(MČ Praha 7, 2017, dosud nepublikováno):
Počty osob pobírající příspěvek na péči dle věku a přiznaného stupně
Praha 7, 2016 (zaokrouhleno)
1. stupeň
závislosti

2. stupeň
závislosti

3. stupeň
závislosti

4. stupeň
závislosti

celkem

%
z celkového
počtu všech
příjemců

65+

240

295

150

65

750

75 %

Z toho 80+

180

215

110

45

550

55 %

Tabulka 3 Počty osob pobírající příspěvek na péči, Praha 7

Zdroj: MČ Praha 7
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https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
https://ceses.cuni.cz/CESES-428-version1-analyza_potreb_a_nabidky_socia.pdf
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Zde je podobně vidět, že z celkového počtu všech příjemců příspěvku na péči 55 % osob je
ve věku 80 let a více, což kopíruje výše předložená celopražská data. V roce 2016 tak bylo
konkrétně 750 příjemců příspěvku na péči ve věku 65 a více let, a z toho 550 osob ve
věku 80 a více let. Tyto údaje nám mohou přibližně poukázat na počty lidí potřebující
dlouhodobou péči, nicméně jak již bylo řečeno, toto číslo se odhaduje být spíše vyšší, než
jaké jsou počty příjemců příspěvku na péči. Jak například ukazují některé výzkumy,
v některých městských částech převyšuje počet uživatelů terénních služeb počet příjemců
příspěvku na péči až třicetkrát. Jedním z důvodů je i to, že občané využívají služby za
hranicemi své městské části (CESES, 201217).
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Senioři, domácí zdravotní péče a využívání sociálních služeb
ČSÚ (201518) také nabízí data ohledně pacientů domácí zdravotní péče v hl. městě Praze
mezi roky 2005 až 2013. V roce 2013 došlo k velkému poklesu pacientů, a to i u pacientů
specificky ve věku 65 lety a více, kdy v Praze domácí péči využilo méně než 10 000 seniorů.
Nicméně, počet návštěv u jednoho pacienta se znatelně od roku 2008 zvyšuje, což je bráno
jako doklad zlepšené péče. Kolem 80 % všech pacientů domácí zdravotní péče tvoří
osoby ve věku 65 let a více, naprostou většinu pak tvoří ti, kteří bojují s chronickými
onemocněními. V mezikrajském srovnání je využívání domácí péče u seniorů v Praze velmi
nízké, na 10 tisíc obyvatel ji využívá pouze 439 pacientů (např. v kraji Pardubickém 1045),
nicméně počet návštěv na jednoho pacienta je v Praze nejvyšší (69 návštěv u pacienta). Již
méně je využíváno návštěv zdravotnických pracovníků – nelékařů s odbornou způsobilostí.
Čísla ukazují na to, že domácí zdravotní péče je zajišťována především pro klienty
dlouhodobé péče, nicméně je využívána málo, ačkoliv je Praha dobře dopravně
propojena.

Tabulka 4 Pacienti domácí zdravotní péče

Zdroj: ČSÚ, 2015
Co se týká využívání sociálních služeb, z výzkumu provedeného mezi pražskými seniory
v roce 2008 vyplývá, že sociální služby využívá kolem 18 % seniorů. Nicméně, tento údaj
je spíše orientační a reálně bude toto procento vyšší, vzhledem k nižšímu podílu osob ve věku
80 a více let zahrnutých ve výzkumu, oproti podílu této věkové kategorie v hl. městě Praze
(CESES, 201219). Z výzkumu z roku 2012 také vyplývá, že terénní sociální služby mají
v hlavním městě naplněné kapacity (poptávka převyšuje nabídku), a senioři by jich využívali
rádi ve větší míře, pokud by pro ně byly finančně dostupnější. Z toho důvodu senioři volí
především nejnezbytnější služby (placení dopravy), a nezbývají jim prostředky např. na
zaplacení doprovodu na kulturní akce (CESES, 2012).

Senioři se zdravotním postižením
Dalším možným vodítkem toho, kolik osob ve věku 65 potřebuje dlouhodobou péči, může být
Výběrové šetření osob se zdravotním postižením z roku 201320. V tomto šetření, do kterého
se zapojilo přes 400 praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež a pro pacienty z ústavů
18

https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-hlavnim-meste-praze
https://ceses.cuni.cz/CESES-428-version1-analyza_potreb_a_nabidky_socia.pdf
20ČSÚ:https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013qacmwuvwsb
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sociální péče, se můžeme dozvědět vcelku podrobné informace o této skupině osob. Za
zdravotně postiženou osobu je považována osoba: „…jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní
schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu a lze oprávněně předpokládat,
že tento stav trvá déle než 1 rok.“ (ČSÚ, 201321). Sebraná data byla zobecněna na celou
Českou republiku, data samostatně k MČ Praha 7 nejsou k dispozici.
Následující tabulka uvádí základní charakteristiky (věk a podíl k populaci) osob zdravotně
postižených:
Základní charakteristiky zdravotně postižených osob v ČR
ČSÚ 2013
Počet obyvatel (stav k 31.12.2012)

Počet zdravotně

Podíl zdravotně

Přepočet počtu

postižených osob postižených osob v

na P7 (k počtu

populaci

obyvatel 2016)
4555

10 516 125

1 077 673

10,2

0 - 14 let

1 560 296

64 307

4,1

15 - 29 let

1 881 844

65 143

3,5

30 - 44 let

2 495 730

109 947

4,4

45 - 59 let

2 075 490

206 891

10,0

60 - 74 let

1 794 618

333 211

18,6

1227

708 147

298 174

42,1

1127

Celkem
Věkové složení obyvatel

75 +

Tabulka 5 Základní charakteristiky zdravotně postižených osob
* Zdroj dat: www.czso.cz/Kód: e-4003-13-Věkové složení obyvatel k 31.12.2012

Zdroj: ČSÚ, 2013
Jak je z tabulky vidět, 42 % osob z celkového počtu osob zdravotně postižených spadá
do věkové kategorie 75 let a více, téměř pětina pak do věkové kategorie 60 až 74 let. Pokud
bychom pouze jednoduše převedli podíl zdravotně postižených osob v populaci (z roku 2012)
k počtům obyvatel MČ Prahy 7 (z roku 2016), viz poslední sloupec tabulky, dostali bychom se
k téměř 2,5 tisícům osob ve věku 60 let a více, kteří trpí nějakou formou zdravotního
postižení, tudíž je zde předpoklad, že budou potřebovat určitou formu péče či zvýšeného
zájmu ze strany sociálních a zdravotních služeb. Tento počet, nicméně, je pouze ilustrativní,
například velké regionální rozdíly jsou i mezi počty příjemců příspěvku na péči (v Praze je
příjemců výrazně méně 22), ale jak již bylo řečeno, údaje k samotné MČ Praha 7 nemáme.

21
22

https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
http://www.statistikaamy.cz/2017/04/kazdy-osmy-starsi-65-let-pobira-prispevek-na-peci/
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Další údaje, které z tohoto šetření máme, se týkají typu bydlení osob se zdravotním
postižením a typu postižení, opět v rámi celé ČR.
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Tabulka 6 Typ bydlení osob se zdravotním postižením

Zdroj: ČSÚ, 2013
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Z tabulky je vidět, že pouhých necelých 7 % osob se zdravotním postižením bydlí
v bezbariérovém bytě, něco málo přes 6 % pak v zařízení sociální péče, a 80 % bydlí ve
standardním bytě. Tato čísla ukazují na pravděpodobně nedostatečné řešení bezbariérovosti
v domácnostech lidí se zdravotním postižením. I ve věkové skupině 75 let a více celých 70
% zdravotně postižených osob bydlí ve standardním bytě, kolem 8 % v bezbariérovém a
necelá 4 % ve specializovaném domě (zvláštního určení či domě s pečovatelskou službou).
Největší skupinou je tedy ta skupina osob, která je potenciálním klientem určitého typu terénní
služby, a profitovala by z rozvoje tohoto typu služeb.
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Tabulka 7 Typ zdravotního postižení

Zdroj: ČSÚ, 2013
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Když se podíváme na tabulku č.7, vidíme tabulku s typem postižení, rozděleného i dle věku.
Nejvyšší podíl u věkové kategorie 60 a více let mají vnitřní postižení, dále pak tělesná
postižení, kterými trpí 50 % zdravotně postižených osob v této věkové kategorii. Se
zvyšujícím se věkem je zjištěno vyšší zastoupení u téměř všech typů postižení (výjimku
tvoří mentální postižení), a kumulace typů postižení (polymorbidita) – u věkové kategorie 75
a více připadají průměrně na jednoho zdravotně postiženého téměř 2 typy postižení. Velký
skokový nárůst vidíme u sluchových a zrakových postižení u seniorů 75 let a výše. Tato
data nám pomáhají poznat rozsah a typ problémů, s kterými se potýkají osoby v seniorském
věku, které mají určitý typ zdravotního postižení. Po postižení vnitřních orgánů je to tedy
nejčastěji postižení tělesné, dále sluchové a zrakové, průměrně kumulace dvou typů
postižení.
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Toto šetření také přináší zajímavé údaje o tom, kdo je poskytovatel pomoci zdravotně
postiženým osobám, kolik osob je bez zajištění pomoci a u kolika osob formu pomoci
neznáme. Pokud se podíváme na tabulku č.8, konkrétně na věkovou kategorii 75 a více let,

Tabulka 8 Podpora zdravotně postižených osob

Zdroj: ČSÚ, 2013
vidíme, že u téměř 70 % zajišťují péči, alespoň do nějaké míry či i v kombinaci s jinak
zajištěnou péčí, nejbližší příbuzní. Tato data ukazují na obrovský rozsah neformálního
pečovatelství u osob se zdravotním postižením lidí v (nejenom) seniorském věku. Něco málo
přes čtvrtinu osob nad 75 let využívá pomoci pečovatelské služby, poskytovatele zdravotní
péče či služeb osobního asistenta (ale to je pouhý zlomek osob), tedy formální zdravotní či
sociální péči. U přibližně 12 % osob v této věkové kategorii buď není známa forma pomoci,
či jsou bez zajištění péče, což je problém především u osob s těžkým či velmi těžkým
postižením. Okrajově péči zajištují u osob nad 75 let vzdálenější příbuzní (tuto možnost
zatrhlo 4 % osob), o něco více pak sousedé či přátelé (tuto možnost zatrhlo 6 % osob).

Analýza potřeb a postojů cílových skupin
Nestátní poskytovatelé
V rámci rozhovorů a workshopu byly zapojeny organizace Život 90, Cesta domů, Hewer, Farní
Charita Holešovice a Diakonie ČCE. Pouze Farní Charita Holešovice se specificky zaměřuje
na oblast Prahy 7, Cesta domů působí na celém území Prahy, ostatní poskytovatelé i v jiných
částech České republiky.
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Organizace Život 90 je celorepublikově působící organizace, což platí zejména pro jejich
sociální službu tísňové péče, kterou jako první začali v Česku provozovat, a na kterou jsme
se zaměřovali při rozhovorech. V rámci poskytování tísňové péče spolupracují s MČ Praha 7,
kdy MČ pomáhá hradit zřizovací náklady na zavedení služby. Život 90 na území Prahy
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provozuje i pečovatelskou službu, celonárodně pak telefonickou krizovou pomoc „Senior
telefon“.
Cesta domů je neziskovou organizací, která poskytuje registrované zdravotní a sociální
služby. Na území Prahy provozuje domácí hospic, tedy terénní službu o pacienty
s terminálními diagnózami. Služby mobilní paliativní péče byly až v průběhu tvorby tohoto
dokumentu zařazeny na seznam úhrad zdravotních pojišťoven (tzv. úhradovou vyhláškou) 23,
jde tedy nově o službu možné hradit ze zdravotního pojištění.
Hewer je největším poskytovatelem služeb osobní asistence v České republice, a působí
pochopitelně i na území MČ Prahy 7. Je poskytovatelem i dalších služeb (pečovatelské,
odlehčovací a další), ale ty jsou spíše okrajové. V Praze také provozují autodopravu pro
zdravotně znevýhodněné osoby.
Farní Charita Holešovice je nestátním zdravotnickým zařízením, které se specializuje na
terénní pečovatelské, odlehčovací a ošetřovatelské služby. Je významným poskytovatelem
na Praze 7, ale mezi jejich klienty patří i lidé z jiných městských částí.
Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší nestátní organizací
poskytující sociální služby v České republice. V Praze jde v kontextu terénních služeb
především o poskytování pečovatelských služeb, dále se specializují na informování a
podporu neformálních pečovatelů24.
V rámci rozhovorů jsme pokryli jak vedoucí pracovníky, tak i vedoucí terénní pracovníky,
v závislosti na typu služby buď vedoucí pečovatelek a pečovatelů či vedoucí zdravotních
sester.
Součástí rozhovoru byly otázky, které můžeme rozdělit do šesti kategorií:
1. současný stav služeb (současná nabídka a poptávka po službách; jak o službě
informují; nejčastější problémy při poskytování terénní služby; plány do budoucna)
2. spolupráce a komunikace s jinými subjekty v systému (jak probíhá komunikace
s jinými poskytovateli; zapojení do komunitního plánování; komunikace a spolupráce
s lékaři a nemocnicemi; spolupráce s MČ/MČ Praha 7)
3. MČ a péče o seniory (pohled na roli MČ v systému péče o seniory; zkušenosti)
4. informační technologie (současný stav ICT; používaný software; úvahy a názory na
modernizaci)
5. mobilita (současný stav při mobilitě pracovníků a materiálu; angažovanost při mobilitě
klientů; pohled na elektromobilitu)
6. názory na opatření (názory na vytvoření „karty klienta“ a „tržiště služeb).
Současný stav služeb
Mezi poskytovateli služeb je shoda v tom, že nemají problém kapacity svých služeb zaplnit,
a naopak se stává, že musí klienty odmítat, respektive tedy doporučovat jiného poskytovatele
stejné služby poskytované na území v rámci základního sociálního poradenství. Někteří
poskytovatelé by měli zájem o rozšíření svých služeb, ale potýkají se s problémem nabírání

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/domaci-peci-budou-od-ledna-hradit-pojistovny-zcela-bezdaru-se-ale-mobilni_1711051917_rez
24 www.pecujdoma.cz
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personálu, především tedy pečovatelek a osobních asistentů, vzhledem k psychické i fyzické
náročnosti práce, ne zcela vysokému finančnímu ohodnocení a nízké společenské prestiži
těchto povolání. Problémem je také zajistit pracovníky přes víkendy, kdy je většina z těchto
služeb v provozu.
Co se při vyhledávání služeb a kontaktování poskytovatelů ukazuje je to, jak nepřehledný je
systém, z čehož pramení to, že lidé nemají dobré povědomí o možnostech služeb a často si
pletou jednotlivé druhy služeb. Kromě faktu, že sociální služby jsou rozděleny do mnoha typů
(a některé jsou si velmi podobné), se zde se ukazuje i často zmiňovaný dopad rozdělení
sociálních a zdravotních služeb, kdy klienti mají problém s rozeznáním rozdílů mezi nimi a
nechápou, například, proč by pečovatelka nemohla provádět některé úkony, které již například
spadají do zdravotních služeb. Aby klientovi byly správně „namixovány“ druhy služeb, když se
například jedná o polymorbidního pacienta, je nutné mít v systému naprostý přehled, a trpělivě
vysvětlovat limity a účely jednotlivých druhů služeb. Zde je nutné podotknout, že nejenom
klienti či potenciální klienti mají problém se v systému služeb zorientovat, často je to
problematické i pro samotný personál poskytovatelů, pracovníky na úřadech či doktory.
S nízkou informovaností částečně souvisí i to, že klienti často kontaktují služby na poslední
chvíli, a to až tehdy, kdy je nutné zajistit péči ihned. Toto je problém i při vyřizování žádostí o
příspěvek na péči – toto nějakou dobu trvá, a ačkoliv je možné jej dostat zpětně, klienti se
mohou dostat do situace, kdy mají problém ufinancovat nárazově nákladné služby.
Poskytovatelé se shodovali v tom, že pokud by měli klienti lepší informace o službách před
tím, než je situace skutečně závažná, ulehčilo by to jak klientům, tak i poskytovatelům. Zde je
nutné především podporovat prevenci a depistáž, aby se mohly odhalit problémy ještě
předtím, než jsou skutečně závažné. V tomto kontextu se mluví o tzv. aktivní sociální
politice, která využívá především odhalování a předcházení následkům (právě formou
prevence, depistáže, aktivity pro seniory…), oproti té pasivní, která se až retrospektivně
snaží o nápravu sociální situace (např. umístění seniora do zdravotnického zařízení, jelikož
dlouhodobě byla zanedbávána péče).
Potřeba se informovat je znatelná i na poptávaných druzích služeb. Velmi žádané jsou
sociálně-poradenské druhy služeb, většinou jde o dotazy po telefonu. Lidé se na
poskytovatele často obrací s obecnými dotazy, ale také se sociálně-právními dotazy.
Poskytovatelé si také povšimli stoupajícího zájmu o osobní asistenci, nicméně problémem u
této služby je její finanční náročnost. Dále jsou často žádané služby pro specifický okruh
seniorů – pro seniory s demencí či sociálně vyloučené. Poptávka je také po odlehčovacích
službách, ale opět je problém s tím, že klienti žádají na poslední chvíli a kapacita těchto služeb
často nestačí, což platí i v případě MČ Praha 7. Vzhledem k charakteru odlehčovacích
služeb by nabídka měla být posílena tak, aby služba mohla být flexibilnější.
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Velmi zmiňovaným problémem z pohledu poskytovatelů se jeví financování a jeho systém,
především v sociálních službách. Ke konci roku a na začátku roku mají často tyto organizace
problém s pokrytím samotných provozních nákladů, jelikož dochází ke zpoždění s tím, kdy
finance přicházejí. Zde je cítit i určitý pocit nevyrovnané soutěže v sociálních službách, kdy
příspěvkové a jiné státní organizace mají financování zajištěné stabilněji. Dalším problémem
jsou malé možnosti financování různých investic, kdy je upozaděn rozvoj služeb – a tento
problém se pochopitelně promítá i do technologických inovací a omezených možností jejich
financování.
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Další oblastí rozhovoru byly problémy při samotném poskytování služby. Často zmiňované
bylo to, že byty jsou často neuzpůsobené nové situaci (např. v případě nutnosti používat
vozík), a jsou nevhodné jak pro život klienta, tak i pro práci ošetřovatelky/pečovatelky. Dalším
problémem je podhodnocení některých úkonů v případě pečovatelské služby, například i
krátkých dojezdových časů. Specificky zmiňovaným problémem je neinformovanost
neformálních pečovatelů, kteří se často obrací na poskytovatele služeb o rady a pomoc, a
kdy v současné době poskytované služby neumí adekvátně reagovat na situaci
spojenou s poskytováním péče v domácím prostředí neformálními pečujícími. MČ by
mohla situaci pomoci organizováním kurzů pro neformální pečovatele, případně kurzů pro
zaměstnance poskytovatelů služeb ohledně problematiky neformálních pečovatelů, a jak
skloubit formální a neformální pečovatelství.
Spolupráce a komunikace s jinými subjekty
Nejdříve jsme se zaměřili na spolupráci a komunikaci s ostatními poskytovateli. Organizace
si uvědomují, že je důležité mít přehled o ostatních poskytovatelích, aby v případě toho, že
nemají kapacity či doporučují klientovi jiný typ služeb, mohli odkazovat k ověřeným
poskytovatelům. Registr služeb v tomto využívají minimálně, a spíše čerpají z osobních
zkušeností. Problémem tedy je, pokud se mezi sebou poskytovatelé osobně neznají či nemají
přehled o poskytovatelích operujících na určitém území. Tato situace poukazuje k přínosnosti
komunitního plánování služeb, ke kterému více v části „Role MČ“. Ačkoliv si poskytovatelé
uvědomují nutnost znát se mezi sebou, spolupracovat a doporučovat služby v zájmu klienta,
jsou to stále do určité míry konkurenti. Největší rivalitu pociťují vůči příspěvkovým
organizacím, jak již bylo zmíněno, což je ale vytvářeno celosystémově, díky jinému systému
financování. Ale i mezi nestátními organizacemi je pociťována konkurence, díky žádosti o
dotace, případně ve chvíli, kdy se jedná o klienta, který by potenciálně mohl využívat více
různých služeb od různých poskytovatelů, ale často si z finančních důvodů může dovolit jen
službu jednu.

OBSAH

Dalšími důležitými aktéry v systému jsou lékaři, především praktičtí, a nemocnice. Tito
aktéři působí jako záchytná síť pro seniory, kteří buď určitý typ služby budou v budoucnu
potřebovat a měli by o nich být informováni, či jsou již v situaci, kdy ji urgentně potřebují.
Poskytovatelé si tytu úlohu velmi dobře uvědomí, protože pokud lékař či zaměstnanci
nemocnic nebudou mít přehled o službách a o aktivitách poskytovatele, k seniorovi se tato
informace nedostane v čas. Zdá se, že je zde nutná velmi proaktivní role poskytovatelů, kteří
se snaží komunikovat s nemocnicemi například při různých konferencích a prezentovat o své
činnosti. Výhodu mají ti poskytovatelé, kteří mají delší tradici fungování, a kteří jsou dobře
známí (např. Hewer). Zkušenosti poskytovatelů naznačují, že především u praktických lékařů
je zde často nedostatečná znalost sociálních služeb, což znesnadňuje jak komunikaci s nimi
z pohledu poskytovatelů (např. při přiznávání příspěvku na péči), tak pochopitelně
problematizuje situaci, kdy by seniorovi tyto služby mohly zvýšit kvalitu života, ale informace
se k nim nedostane. Určité pochybnosti byly vyjádřeny u schopností rozpoznávání
počátečnější fáze demence u seniorů. Jako systémový nedostatek u praxe praktických lékařů
bylo poskytovateli zmiňováno zrušení pozice tzv. geriatrické sestry, která dřív v ordinacích
měla na starosti právě seniory a komplexní starost o celý případ, včetně doporučování
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vhodných návazných sociálních a zdravotních služeb v rámci integrace péče. Tato pozice byla
po roce 2004 částečně nahrazena pozicí komunitní sestra, ale v praxi není téměř využívána25.
Nejčastější výtky ke spolupráci směřovaly k Úřadům práce, které mají informace, které by se
daly využít např. k podchycení a podpoře neformálních pečovatelů, nicméně zájem o
spolupráci s poskytovateli často nemají. Podobný pocit mají s komunikací se zdravotními
pojišťovnami. Spolupráci s městskou částí se věnuje další část.
MČ a péče o seniory
Poskytovatelé, kteří měli konkrétní zkušenost se spoluprací s MČ Prahy 7, byli spokojeni
s přístupem zaměstnanců a neměli konkrétní výtky či doporučení. Poskytovatelé se shodovali
na tom, že přístup MČ (a obecních úřadů) se značně liší, ale že pokud má MČ aktivní
pracovníky, kteří si poskytovatele sami najdou a zajímají se o to, co mohou nabízet občanům,
spolupráce je většinou bezproblémová.
Největší část rozhovorů ohledně spolupráce s MČ se týkala samotné role MČ v péči o seniory
z pohledu poskytovatelů. Co od MČ potřebují, aby mohli efektivněji nabízet služby občanům,
co by mohlo zlepšit provázanost služeb a kde už jsou hranice toho, co by měla dělat MČ? Od
MČ (příp. ORP) se předpokládá, že budou v aktivní roli koordinátora, který má naprostý
přehled o tom, jaké služby jsou v oblasti pokryté a jaké naopak chybí. To také nejčastěji
poskytovatelé MČ vyčítají, absenci řádného zmapování pokrytí služeb. MČ by dle nich
měla mít přehled o kapacitách, dostupnosti, a být schopná i nabídnout vhodný mix služeb
konkrétnímu seniorovi – sloužit v roli tzv. případového manažera (case manažer). Vzhledem
ke skupině seniorů (ale pochopitelně nejen k nim) by pak MČ měla informovat o těchto
službách, a snažit se vyhledávat ty (aktivní depistáž), kteří nějakou podporu a péči
potřebují. Poskytovatelé zdůrazňují, že vlastně nic speciálního od MČ nepotřebují – jen to,
aby měla dobře zmapované prostředí a přehled o službách v okolí. Poskytovatelé
upozorňovali, že ačkoliv z jejich zkušenosti si většina klientů, i starších ročníků, již hledá
informace o službách na internetu, MČ by měla mít nějaké základní „socio-infocentrum“, kde
bude podávat vyčerpávající informace o možnostech služeb, jak již bylo zmíněno.
Při rozhovorech zaznělo, že určitá forma komunitního plánování služeb, pokud se jich
účastní opravdu téměř všichni relevantní poskytovatelé na území, může být podnětná.
Poskytovatelé se tomu rozhodně nebrání, jen potřebují vidět i přidanou hodnotu pro ně
samotné. Pokud se setkání účastní velká část poskytovatelů, a i například noví poskytovatelé,
je to dobré pro přehled, kdo všechno na daném území služby provozuje. Nicméně tím, že se
jedná o setkání poskytovatelů mnoha druhů služeb, je často problém, pokud debata sklouzne
k individuálním problémům specifických druhů služeb, které nejsou zcela relevantní pro služby
jiné. Tato setkání je tedy nutné uspořádat tak, aby i pro poskytovatele byla podnětná.
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https://is.muni.cz/th/72076/lf_m/Dvorakova_Simona_Diplomova_prace.pdf
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Důležité jsou pro poskytovatele pravidelné dotace od MČ, které slouží i jako jakési ocenění
práce poskytovatelů a vyjádření toho, že bude docházet k další spolupráci. Dále specificky
v případě tísňové péče je pro poskytovatele problém, že každá MČ má navázanou
spolupráci jiným způsobem – některé proplácejí náklady na pořízení zařízení, některé
dávají pravidelné příspěvky klientům… Což klade nejenom vyšší nároky na koordinaci služby
tísňové péče pro poskytovatele, ale i na samotné MČ, kdy si každá musí intenzivně zjišťovat,
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jaká forma podpory služeb tísňové péče by byla vhodná, co je legislativně a finančně možné
atd. Nicméně, toto není možno vyřešit z pozice MČ, ale spíše na úrovni vyšší, minimálně
v rámci Hl. města Prahy.
Závěr a doporučení na úrovni MČ
Poskytovatelé mají povětšinou naplněné kapacity svých služeb, nicméně bojují s nabíráním
personálu, především pečovatelek kvůli nízkému finančnímu ohodnocení a nízké prestiži
tohoto povolání. Ačkoliv si uvědomujeme, že změna vnímání profesí je dlouhodobý proces,
MČ může skrz Hobulet, své webové stránky, Facebookový profil atd. podpořit změnu ve
vnímání tohoto povolání, přinášet reportáže a oceňovat tak i nelehkou práci pečovatelů a
pečovatelek a osobních asistentů/tek. Takto se mohou i čtenáři dozvídat o službách, které
jsou na území provozovány.
Jako stěžejní téma se jeví nepřehlednost systému sociálních a zdravotních služeb, který
je nepřehledný jak pro klienty, tak i často pro poskytovatele v tom, že si nejsou zcela jistí, kdo
všechno dané služby nabízí. Z tohoto pohledu je nutné, aby MČ měla jasně zodpovědného
pracovníka, který bude mapovat prostředí poskytovatelů, tedy bude mít přehled o druzích a
možnostech služeb na daném území, nejlépe včetně kapacit, tj. bude v aktivním
kontaktu s poskytovateli (koordinátor služeb), jehož rolí by i bylo zároveň aktivně
komunikovat s místními lékaři a nemocnicemi (hlavně spádovými: Nemocnice na Homolce,
Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice na Bulovce) v rámci depistáže. Někteří
poskytovatelé dokonce v nemocnicích provozují určitou formu poradenství, nabízí se tedy
možnost s těmito poskytovateli navázat spolupráci a přes ně informovat o možnostech
poradenství pro občany MČ Prahy 7 v rámci Oddělení sociální péče. V rámci aktivního
vyhledávání a kontaktu s praktickými lékaři by mohla podchycovat seniory, kterým by
sociální poradenství mohlo v jejich situaci pomoci. Cílem by bylo, aby praktický lékař věděl,
v jakých případech, a na koho by měl seniory odkazovat, což se v dnešní době často
neděje. Zodpovědný pracovník by tedy aktivně komunikoval s poskytovateli a mapoval
síť služeb, ale i aktivně navazoval kontakt s těmi, kteří mohou pomoci s depistáží.

K přehledu o poskytovatelích a navázání aktivnější spolupráce MČ s poskytovateli je žádoucí,
aby docházelo k pravidelným setkáním v rámci komunitního plánování služeb. Důležité je,
aby bylo naplánováno a zorganizováno tak, aby z tohoto setkávání neměla prospěch jen MČ
v rámci plánování, ale aby přidanou hodnotu viděli i poskytovatelé. Měli by se tu setkat v co
nejširším okruhu poskytovatelé různých druhů služeb tak, aby o sobě měli přehled a navázali
komunikaci. MČ by na těchto setkání také mohla poskytovatelům například poradit, jaké jsou
současné možnosti dotací, nejenom na úrovni MČ, ale i jiných, například investičních
dotací od ministerstev, o které poskytovatelé vyjadřovali zájem. MČ by měla informovat o
podmínkách a lhůtách pro dotace, které poskytuje, a být transparentní v tom, kdo a v jaké
částce dotaci získal (ačkoliv transparentnost v rozdělení dotací se z rozhovorů nejeví jako
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Na úřadě MČ pak musí být pro občany jasně určené místo, které bude pravidelně
propagováno skrz komunikační kanály MČ (včetně Hobuletu), kam se může obrátit v případě
dotazů o možnostech služeb, a kdy zodpovědný pracovník bude umět vysvětlit limity a
možnosti různých typů služeb, a nestranně a poučeně informovat o různých poskytovatelích.
I vzhledem k tomu, že mnoho informací hledá buď senior sám, nebo jeho rodina na internetu,
aktualizované informace by měly být v přehledné formě dostupné i na webových stránkách
Prahy 7 (či skrz tyto stránky).
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problém MČ Prahy 7). Toto z toho důvodu, jelikož jednou z výtek, ačkoliv nebyla zaměřená
konkrétně vůči MČ Praha 7, bylo to, že dotace by měly být poskytovány na základě počtu
klientů a nákladnosti a složitosti dané služby, což se v současné době často neděje a není
jasné, proč který poskytovatel dostal, jakou částku. I tato témata by se měla na komunitním
plánování probírat. Aby se mohly probírat problémy specifické pro jednotlivé služby, ale
zároveň tím časově nezatěžovat ty, kterých se to netýká, druhá část setkání by mohla být
rozdělena dle jednotlivých typů služeb. Během těchto bloků by se probíraly specifické
problémy při poskytování jednotlivých druhů služeb, které mohou být částečně kompenzována
činností MČ, zároveň jsou tato setkání přínosná pro poskytovatele v tom, že se mohou spojit
při „lobbování“ za to, co je v dané věci trápí (ne nutně pak na úrovni MČ). Tedy, setkání by
mohla být koncipovaná tak, aby zde mohlo dojít i k aktivnější spolupráci mezi
poskytovateli, nejen mezi poskytovateli a MČ.
Velmi důležitým tématem pro poskytovatele, ačkoliv z pohledu MČ hůře ovlivnitelným, jsou
specifika financování sociálních služeb, která jsou v současné době nedokonalá. Ke konci
roku a na přelomu roku mají poskytovatelé problém s uhrazením i provozních nákladů. Pokud
by tedy MČ měla možnost pomoci tím, že individuální či programová dotace bude poskytnuta
tak, aby „kryla“ toto kritické období, mohlo by to, alespoň částečně, pomoci poskytovatelům.
Další výtkou, která je opět méně ovlivnitelná z pozice MČ, je to, že sílí tlak na vícezdrojové
financování, poskytovatelé tak podávají mnoho žádostí o dotace a jiné druhy financování.
Nicméně ani v rámci městských částí v Praze neexistuje jednotný formát žádosti o dotace.
Dle svých slov tedy poskytovatelé, kteří často operují napříč MČ, podávají „vše stokrát, ale
trochu jinak“. Ačkoliv toto lze pouze omezeně ovlivnit v rámci MČ, nicméně vzhledem k tomu,
že žádosti opravdu obsahují velmi podobné informace, by bylo dobré, aby se MČ snažila
usilovat o jednotný formát žádostí (do určité míry), a to alespoň napříč městskými částmi Hl.
města Prahy.

Příspěvkové organizace města
Jak bylo zmíněno v kapitole Kontext Prahy a MČ Praha 7, Praha 7 je zřizovatelem některých
příspěvkových organizací, v našem kontextu jsou důležité především Pečovatelské centrum
Praha 7, které provozuje terénní i pobytové sociální služby, a Sdružené ambulantní zařízení
(SAZ), neboli Poliklinika Praha 7. Fakt že je Praha zřizovatelem nejen organizace poskytující
sociální služby, ale také zdravotnického zařízení představuje velký potenciál pro rozvoj
integrované péče. Do budoucna lze uvažovat o jejich úzké spolupráci či dokonce společném
IT oddělení umožňujícím integraci dat a snížení provozních nákladů na provoz IT systémů.
V této kapitole se nicméně budeme zabývat především Pečovatelským centrem.

Organizační aspekty
Pečovatelské centrum provozuje pečovatelskou službu, byty zvláštního určení v Domech s
pečovatelskou službou, odlehčovací služby, denní stacionář a denní jesle. Tato střediska se
nachází na různých místech na Praze 7 – byty zvláštního určení (domy s pečovatelskou

OBSAH

Příspěvkové organizace jsou organizace provozně samostatné, nicméně spadající přímo pod
veřejnou správu, nepatří tedy mezi nestátní neziskové organizace, kterým se věnuje
předchozí kapitola. Ačkoliv mnohé problémy a výzvy kopírují problémy neziskových
organizací v oblasti sociální a zdravotní péče, vzhledem k rozdílnému financování a vnitřní
organizaci je vhodné zabývat se Pečovatelským centrem Prahy 7 i odděleně.
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službou) jsou v ulici Tusarova (dům pro seniory), dále pak v ulici Kamenická, U Studánky a
v ulici Bubenské. Sociálně odlehčovací centrum pak najdeme v ulici Kamenická, blízko bytů
zvláštního určení. Denní stacionář se pak nachází v ulici Tusarova, ve stejné budově, jako
byty zvláštního určení. Většina každodenní komunikace probíhá v rámci těchto středisek,
mezi středisky (napříč službami) už je komunikace trochu složitější. Dříve probíhaly časté
porady setkání zástupců všech středisek, to ale bylo z hlediska neefektivnosti zrušeno. Určité
stížnosti od pracovníků ale zazněly ve smyslu toho, že pokud se nepotkávají mezi středisky
vůbec, mají pak málo informací o činnosti jiných služeb. Jednou z výzev při zavádění
technologií a předpokladem pak bude v efektivním sdílení důležitých informací mezi
středisky.

Z hlediska komunikace v rámci středisek nebyla zaměstnanci vyjadřována nespokojenost.
Informace se většinou předávají na týdenních poradách, k průběžnému informování pak
dochází při hlášeních (předávání směn). Mezi pracovníky v pobytových i terénních službách
je tedy ústní předávání informací o klientech a jiných záležitostech každodenního provozu PC
zcela klíčové, někde doplněno o emailování informací. Zároveň ale musí docházet k zápisu
informací o klientech, které je především v papírové podobě, tedy denní záznamy jsou psané
ručně. Software na sdružování informací o klientech, poskytovaných službách a celkový
monitoring nicméně PC má a dle pracovníků i do určité míry využívá, program CYGNUS2, a
nově pořízený software od firmy Petr Zajíc, který měl propojit informace mezi středisky.
Implementace tohoto softwaru probíhala v době analýzy. Zde také pracovníci musí
zaznamenávat určité údaje, a velká nespokojenost panuje v tom, kolik času musí pracovníci
trávit u počítače, a kolik administrativních záležitostí musí vyřizovat. Jiné řešení než předávat
si část informací ústně, zapisovat záznamy ručně a pak určité části přepisovat do elektronické
podoby, pracovníci jednomyslně odmítali. Jednou z výzev zavádění inovací a zjednodušení
ve vykazování práce, monitoringu poskytovaných služeb a informací o klientech a jeho
předávání mezi pracovníky tak bude především úplná konsolidace informací, které by se
rovnou mohly zadávat elektronicky a usnadnily tak uchovávání informací a zkrátily čas
strávený administrativními záležitostmi. I při denních hlášeních a u denních záznamů mezi

OBSAH

Z hlediska organizace a komunikace s klienty je pečovatelská služba Pečovatelského centra
rozdělena na 3 okrsky, kdy za každé je odpovědná jedna koordinátorka. V době provádění
analýzy zde působily koordinátorky pouze 2, což bylo pracovníky hodnoceno jako dlouhodobě
neudržitelné vzhledem k objemu práce, kterou koordinátorky vykonávají. Koordinátorky jsou
kontaktními osobami klientů (terénní pracovníci své pracovní číslo klientům poskytují pouze
v případě, že si to tak přejí udělat), ale často obstarávají i terénní práci v případě potřeby.
Pokud je nutné klienty či zájemce o služby nasměrovat i na jiné organizace či jiný typ služeb,
většinou je odkazují na Odbor sociálních věcí, jelikož na tuto činnost není dostatek času.
Z rozhovorů tedy vyplynula velká vytíženost koordinátorek pečovatelské služby, kdy i samotná
náplň činnosti není zcela ohraničena koordinační činností, a kdy se jeví jako žádoucí
přesnější vymezení role koordinátorek a nastavení hranice činností, které mají zastávat.
Důležité bude vymezení toho, do jaké míry se jedná o koordinační pozici, do jaké míry mají
koordinátorky vykonávat terénní práci a jaké informace mají předávat a sdružovat. Do gesce
koordinátorek také patří oblast komunikace se sociálními pracovnicemi nemocnic (především
Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Františku), která probíhá, ale vzhledem k účinnému
podchycení potenciálních klientů či případnému nasměrování na vhodnější služby je
doporučeno komunikaci zintenzivnit.
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pracovníky je žádoucí, aby informace mohla být zpětně dohledatelná, a nebyla závislá na
pouze na ústním předání informací. Cílem není ústní komunikaci nahradit, ale paralelně k ní
umožnit jednotné ukládání informací které usnadní koordinaci péče o klienty. U finálního
řešení je důležité, aby byly odděleny formálnější informace do zápisu o klientovi, a měnící se
každodenní ad hoc informace, které si pracovníci předávají. Bariérou zde bude nedůvěra
pracovníků vůči novým technologiím a špatné zkušenosti s programy, které práci se zápisy
ručně nenahrazovaly, ale spíše zdvojovaly. Počítačová gramotnost pracovníků je další
bariérou, která ale může být lehce překonána vhodnými školeními a kurzy. Dlouhodobější a
v zásadě podstatnější výzvou nicméně bude vysvětlení toho, jak tyto změny povedou ke
snížení administrativní zátěže, které se ale po době zaučení v praxi skutečně projeví. Pokud
o tomto nebudou přesvědčeni klíčoví pracovníci a nebudou se zavedením změn souhlasit a
vidět v nich potenciál na snížení zátěže (tak, jako se situace jeví nyní), pracovníci napříč
středisky budou ke změnám skeptičtí. Tedy změny nepřijmou a stále bude docházet
k zadávání informací elektronicky jen z formálního hlediska, tj. dojde jen k navýšení
administrativní zátěže, a tedy zpětně k „potvrzení“ toho, že bylo správné změny odmítnout.
Vnímání spolupráce úřadu a Pečovatelského centra
Z pohledu pracovníků není problém s komunikací s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví,
a spolupráci si povětšinou chválili. Co je ale vnímáno jako určitý problém je to, že klienti
především do pobytových služeb (domů s pečovatelskou službou) jsou vybíráni úřadem,
nicméně po přijetí klienta je odpovědnost na Pečovatelském centru. Zde by situaci pomohla
větší spolupráce již na začátku výběru klientů, a lepší specifikace kritérií výběru. Určitá
vyváženost a větší transparentnost by mohla být dle některých docílena i větší spoluprací
s Poliklinikou, kdy by posudkovou činnost prováděli lékaři z Polikliniky.
Co je také viděno jako problematické, je informování o činnosti Pečovatelského centra, kdy je
určitá zkušenost s tím, že například informační centrum Prahy 7 nemá dostatečnou znalost.
Pracovníci by ocenili i větší přehled tohoto kontaktního centra o sociálních službách a
příspěvcích, například o příspěvku na péči. Většina klientů se dle zkušeností pracovníků
dozvídá o činnosti PC neformálními informačními kanály, jelikož se stydí ptát na úřadě
městské části. Zde by pomohlo mít jasné jedno kontaktní místo, kam se dá obrátit s dotazy, a
které by bylo propagováno kanály, kterými MČ disponuje, např. v časopise Hobulet, viditelně
na internetových stránkách MČ, na sociálních sítích.
Informační technologie a možné bariéry
Co se týká přístrojů, které by dle pracovníků mohly usnadnit práci, shoda panovala ve
vlastnění pracovních mobilních telefonů a většího příspěvku na komunikaci s klienty. Pozitivně
byla také vnímána možnost čteček, pro vykazování určitých úkonů u klientů.
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Nicméně, jak již bylo zmíněno výše, pracovníci PC jsou povětšinou skeptičtí k tomu, že nové
technologie mají potenciál zlepšit organizační a administrativní aspekty jejich práce. Ve
střediscích je dle nich i málo počítačů, a terénní pracovníci je neradi používají k záznamu
informací. Nesouhlas také panoval s tím, že by zaznamenávání informací v terénu mohly
usnadnit např. tablety, aby si pracovníci nemuseli informace pamatovat či zaznamenávat
ručně. Bariérou při jakékoliv změně tedy bude určitá nízká počítačová gramotnost a skepse
ke změnám, jak již bylo zmíněno výše.
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Výzvou bude také lepší přenos informací mezi středisky a v rámci středisek, jak bylo popsáno
v Organizačních aspektech. Je nutné propojit systémy dat, například časového screeningu
práce pečovatelek, monitoringu služeb a vykonávaných činností tak, aby se zbytečně
informace nemusely zapisovat několikrát, byly zpětně dohledatelné, a po seznámení se
systémem usnadňovaly práci pracovníkům.
Konkrétní návrhy opatření na úrovni příspěvkových organizací jsou podrobněji popsány v
kapitolách 6-10, a to zejména v podsekcích Doporučený postup: první kroky.

Senioři
Co se týká cílové skupiny seniorů, zapojeni byli v několika vlnách. Stěžejními byly individuální
polostrukturované rozhovory se seniory na Praze 7, kterých bylo celkem šestnáct. Dále
proběhly focus groups s klienty pobytových služeb, které byly zaměřeny spíše na spokojenost
se službami v daných zařízeních, a proto i struktura rozhovoru byla odlišná, než v rámci
delších a hloubkových individuálních rozhovorů. Dále byl uspořádán workshop pro skupinu
seniorů v nově otevřeném senior centru Přístav, nacházející se na Praze 7. Tento workshop
byl uspořádán pro zjištění zpětné vazby při představování technologických inovací v péči.
Závěry z focus groups a workshopu budou představeny dále, stejně jako výsledky
z rozhovorů.

V rozhovorech jsme se zaměřili na běžný den každého ze seniorů, jakým způsobem se
pohybují po městě, jaké aktivity dělají či by chtěli dělat, co by jim z jejich pohledu ulehčilo
běžný život, a co by je potěšilo. Dále jsme zjišťovali povědomí o sociálních či zdravotních
službách a jejich využívání a nápady na zlepšení. Zaměřili jsme se na celý systém péče a
podpory seniorů především v kontextu Prahy 7, tedy i například na kulturní a jiné aktivity a
poskytování informací o těchto aktivitách či službách a zkušenosti se sociálním odborem.
Dále jsme zjišťovali názory a využívání neformálního pečovatelství, případně nějaké formy
komunitní výpomoci (např. sousedské). V neposlední řadě se rozhovory zabývaly vztahem
k technologiím, jejich využívání a ochotou učit se novým technologiím.
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Rozhovory byly provedeny s 16 respondenty z řad seniorů, kteří v současné době bydlí na
Praze 7. Respondenti byli oslovováni skrz měsíčník Prahy 7 Hobulet, sociální média a
v neposlední řadě jsme hledali seniory přes první zapojené. Touto metodou sněhové koule,
kdy se snažíme dostat k vyloučené skupině osob na základě doporučení a přimluvení se již
zapojeného seniora, jsme se snažili docílit toho, abychom měli co nejvíce heterogenní vzorek.
Tedy i takové seniory, kteří by sami proaktivně zapojení do výzkumu nezvažovali či by se o
něm nedozvěděli, ale až na doporučení a prosbu svého známého. Celkem se jednalo o 11
žen a 5 mužů, ve věkovém rozmezí 60 až 90 let, přičemž nejvíce respondentů se pohybovalo
ve věkové kategorii 80 až 90 let, s průměrným věkem 81 let. Dva z respondentů měli
pokročilé problémy se zrakem, jeden se sluchem a tři z respondentů měli sníženou mobilitu
do té míry, že byli závislí na invalidním vozíku. Tři z respondentů pobývali v pobytových
zařízeních respitní péče na Praze 7, čtyři bydleli s partnery či rodinou, a devět respondentů
bydlelo zcela samo. Co se týká sociálního zázemí, i zde jsme se snažili o heterogonní vzorek.
Šest respondentů využívalo či mělo možnost využít nárazové pomoci rodiny či známých, tři
byli zcela závislí na neformálních pečovatelích, tři respondenti z pobytových služeb pak byli
závislí na formální péči a čtyři respondenti byli bez sociálního zázemí a opory rodiny či
známých.
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Běžný den a problematické momenty
Při popisování každodenních aktivit a problematických momentů, mobilita se ukazuje jako
centrální pojem. Co se týká pohybu ve veřejném prostoru, respondenti se vyjadřovali jak ke
specifickým problémům Prahy 7, jako jsou chybějící nástupní ostrůvky (zastávka
Kamenická) či nebezpečné a matoucí přechody (přechod u Letenského náměstí), tak i
k celopražským záležitostem. Zde především v kontextu dopravy, kdy panuje nespokojenost
s četností nízkopodlažních tramvají, a zmiňována byla nespolehlivost jízdních řádů
u garantovaných nízkopodlažních spojů. Co se týká bezbariérové infrastruktury obecně, jak
v Praze 7, tak i po Praze se dle některých ve veřejném prostoru málokdy myslí na potřeby
seniorů. Výtky by se daly shrnout výrokem jedné z respondentek: „Nám chybí ta mobilita. Dá
se nahradit vozíkama, berlema… ale nedá se nahradit schodiště do Billy.“ Zde je nutné
podotknout, že bezbariérovost byla zmiňována nejenom seniory, co mají problém s chůzí, ale
i těmi, co měli do určité míry problém se zrakem – ti mají také často problém s nastupováním
do tramvaje či u nekoncepčně řešených vchodů atd. Nicméně ačkoliv byla problematika
veřejného prostoru a infrastruktury zmiňována často, ještě palčivějším tématem bylo pro méně
mobilní seniory vůbec to, aby byli schopni se vůbec ven dostat. Tedy především to, jestli
v domě mají k dispozici výtahy a jakým způsobem jsou řešené schody vevnitř domu. Tyto
problémy starších bytových domů, jejich absence výtahů a neřešená bezbariérovost, jsou
obecně známy, a o to více se týkají Prahy 7, kde průměrné stáří domu s byty dosahovalo
v roce 2011 téměř 88 let26.
Co se týká pocitu bezpečí na Praze 7, respondenti se povětšinou cítí bezpečně a myslí si,
že Praha 7 je příjemné místo na život a na chůzi venku. Nicméně u respondentů, kteří měli
pokročilé problémy se zrakem, chůzí či sluchem, se projevovala větší obezřetnost, především
při pobytu venku ve večerních hodinách. Kvůli čirému nočnímu životu nemají takový pocit
bezpečí. Nicméně, obecně se dá konstatovat, že Praha 7 byla považována za bezpečné
místo s příjemným veřejným prostorem.
Když jsme se od seniorů zjišťovali, co by jim obecně udělalo radost či co jim dělá radost,
jednoznačně nejčastěji byl zmiňován kontakt s rodinou a známými. Většinu naplňoval
kontakt s dětmi, a dokonce jeden ze seniorů poučeně zmiňoval zařízení, která jsou známá
z Nizozemí, kdy se pobytová zařízení pro seniory vybudovávají vedle zařízení pro děti
(mateřské školky, základní školy), a tak se obě skupiny mohou mezigeneračně obohacovat.

26http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/analyza_bydleni_

a_realitniho_trhu_po_zohledneni_pripominek.pdf
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Systém péče o seniory na Praze 7
Když byli respondenti tázáni na povědomí a názory na péči o seniory ze strany Prahy 7,
převládal pozitivní pocit, že se městská část o své seniory aktivně stará, vnímána byla také
změna v posledních letech, spojená s výměnou politické reprezentace MČ. Z rozhovorů je
patrné, že i v krátkém čase je možné zaktivizovat oblast péče a podpory o seniory takovým
způsobem, že je viditelný a vnímaný samotnými obyvateli Prahy 7. Respondenti byli hrdí na
svoji MČ a zmiňovali i různé žebříčky, kde byla Praha 7 „vyhlášena jako jedna z nejlepších
čtvrtí v Evropě“. Většina respondentů si všimla, že se v MČ pořádá mnoho akcí, a to právě i
specificky pro skupinu seniorů. Zde se ukazuje silný potenciál Prahy 7, která disponuje mnoho
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zdroji v „komunitním životě“ a je vnímána jako přátelská, aktivní a živá čtvrť, která nabízí vyžití
pro všechny věkové kategorie obyvatel.
Mnoho informací o akcích a aktivitách MČ měli respondenti z časopisu Hobulet, který si
chválili jako zdroj zábavy, poučení i informací (včetně několika poznámek, že se Hobulet
v posledních letech zlepšil). Časopis se tedy jeví jako jeden z nejvyužívanějších zdrojů
informací o akcích a aktivitách městské části, nicméně zde je nutné poznamenat, že část
respondentů byla pro rozhovory oslovena právě skrz tento časopis, proto mohlo dojít
k určitému zkreslení.
Když jsme se ptali na konkrétní zkušenost s úřadem MČ, případně s odborem sociálním a
zdravotním, zkušenosti zde byly minimální či dobré, podle slov respondentů. V průběhu
rozhovoru se ukázalo, že zkušenosti byly spíše z kontaktu s místní pobočkou Úřadu práce při
vyřizování příspěvků na bydlení, který byl využíván téměř třetinou respondentů. Senioři tedy
mnoho zkušeností s úřadem MČ neměli, a nebylo by to pro ně první místo, kam by šli shánět
informace. Pouze dva respondenti věděli o existenci a činnosti informačního centra Prahy
7, povědomí o těchto možnostech získávání informací bylo nízké.
Další oblast, kterou senioři zmiňovali, je roztříštěnost zdravotních služeb na území Prahy
7, kdy zmiňována byla především chybějící nemocnice. Potenciál v tomto ohledu má i
poliklinika Prahy 7, která sdružuje více specializací, kdy z praktického hlediska je pro seniory
příjemné mít lékaře na jednom místě.
Využívání služeb a povědomí o nich
Při rozhovorech jsme také zjišťovali, jaké sociální a zdravotní služby senioři využívají a jaké
s nimi mají zkušenosti, případně jaké jim v nabídce chybí. Zdaleka nejvyužívanější službou
byla donáška obědů, u které byla občas kritizována cena a kvalita jídla, nicméně tato služba
dle slov respondentů šetří mnoho energie s nakupováním a přípravou jídla, někteří se i
obávali vaření na plynových vařičích, kdyby se jim v průběhu přípravy jídla stala nějaká
nehoda, a zapříčinili by tak unikání plynu. Další často využívanou službou byl úklid, který
využívala třetina respondentů. Ne vždy jako sociální službu, někteří využívali komerčních
služeb. Chybějící službou v tomto kontextu pak bylo mytí oken, které není nabízeno
pečovatelskou službou, a senioři se bez doporučení bojí objednat u soukromníků.

Čtyři respondenti využívali tísňové péče, ostatní o této službě spíše nevěděli. Je zde tedy
nízké povědomí o tomto typu sociálních služeb, navíc se v rozhovorech potvrzuje to, že
většina seniorů čeká do nejzazší chvíle, než začne přemýšlet o různých podpůrných službách
či přímo o umístění do pobytových zařízení. Dokud nenastane skutečně kritická událost, či je
situace skutečně nezvladatelná, většinou si informace moc nehledají. Problém pak nastává
při přihláškách do pobytových služeb, které mají dlouho čekací lhůty. Rozdíl byl viditelný u
mladších ročníků, kteří se do rozhovorů zapojovali dle svých slov právě i proto, že se chtěli
více o budoucích možnostech dozvědět.
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Tři z respondentů využívali pravidelně pečovatelských služeb, dva pak nárazově. Využívány
byly služby místní Farní Charity či Pečovatelského centra, a všichni respondenti byli
spokojení s úrovní služeb a oceňovali možnost popovídání si s pečovatelkami. Jediná výtka
byla k systému placení, kdy klientům není zcela jasné, proč se za některé služby platí
složenkami, za nějaké přímo pečovatelce a proč například placení obědů nelze dělat za celý
měsíc, ale pouze jednotlivě.

33

Dva respondenti využili v minulosti služeb osobní asistence, to především když potřebují
doprovod k některému lékaři. Výhodou této služby je, že osobní asistent doprovodí k lékaři,
počká, a opět pomůže při návratu domů. Problémem nicméně pro respondenty bylo, že je
služba poměrně drahá, proto jí nemohou využívat moc často. Obecně o službách osobní
asistence měli senioři přehled, věděli, že v případě potřeby ji mohou využít.
Senioři také zmiňovali zdravotní taxíky, které pár z nich využilo, když potřebovali k lékaři.
Opět byla zmiňována nákladnost, a proto tuto službu nevyužívají tak často. Taxi pro seniory
bylo několika seniory také využito, ale jen velmi sporadicky a při výjimečných událostech
(např. při dopravě na kulturní akci), kontakt na poskytovatele této služby většinou získali přes
rodinu. Výtkou obecně u těchto druhů přeprav byla cena a neucelenost toho, kde nalézt
informace o těchto možnostech. Není často také zcela zřejmé, co vše služba zahrnuje a co
je za příplatek – například jestli zahrnuje pomoc s nástupem do vozu již od dveří bytu, či jestli
je v tom případě nutné platit za doprovod.
Velmi silná u všech seniorů byla touha po tom, zůstat doma a nemuset se stěhovat do
pobytových služeb, tedy využívat terénní služby do té doby, do které to jen bude možné
(vyjma tří respondentů, kteří byli klienty pobytové respitní služby, a vzhledem ke zdravotnímu
stavu si pochvalovali nepřetržitou péči). Část respondentů, kteří bydleli sami a v podnájmu,
zmiňovalo to, že uvažovali nad domem s pečovatelskou službou z hlediska nákladů a to
v situaci, kdy by si dále nemohli dovolit platit nájem a přidružené výdaje, a dům
s pečovatelskou službou by tak byl finančně udržitelnější. Většina vyjadřovala nechuť ke
stěhování do domovů pro seniory, kdy jim zařízení, která měli možnost vidět (či o kterých
slyšeli), připadala depresivní. Slovy jedné z respondentek: „..tady jsem se narodila, doslova,
nikdy jsem se nestěhovala… byla jsem tu křtěná, svatbu jsem tu měla, nerada bych odsuď
odešla, ráda bych zemřela tady.“ Jedinou výjimku tvořila respondentka, která strávila pár
měsíců v penzionu pro seniory, a svůj pobyt si velmi chválila a v současné době se snaží o
trvalé umístění v tomto zařízení. Nicméně, znatelná byla chuť co nejdéle setrvat v místě
současného bydliště.
Informace o aktivitách a kultuře
Jak již bylo zmíněno, senioři jsou velmi spokojeni s mnoho možnostmi trávení času, které jsou
jim nabízeny v kontextu Prahy 7. Za velmi dobrý zdroj informací o akcích je považován
Hobulet, dále ti, co mají internet, vyhledávají tam. Občas se ale dozvídají o akcích zpětně, že
nějaká již proběhla, a uvítali by jedno místo, odkud by šlo nalézt všemožné pozvánky na akce.
Velmi by uvítali především tipy a pozvánky na akce, které jsou zdarma.

OBSAH

Mezi respondenty bylo pár, kteří využívají mailing list „pana Fátora“, jež je vedoucí odboru
kultury a sportu MČ Prahy 7, který rozesílá informace o některých aktivitách. Někteří
respondenti zmiňovali i aktivity Klubu seniorů na Praze 7, z kterého ale mají pocit, že je již
neaktivní, a že akce nepořádá. Jako další byla zmiňována tzv. Domovina, kulturní zařízení
na Praze 7, kde se pořádají různé akce, specificky i pro skupinu seniorů. Bylo poukazováno
na malé množství účastníků a na to, jak těžké je zaktivizovat lidi k účasti: „…nicméně
zainteresovat lidi, to je nadlidský úkol. Nejen na práci, ale i kulturu… Nemusí to být vyšívání,
může to být místo, kam si jdu dát kafe. Vyloženě přátelská setkání“. Požadavky na místo, kde
by se pořádaly nejenom různé akce, ale šlo by si sem i přijít jen pohovořit, se mezi
respondenty několikrát objevily.

34

Ti senioři, jejichž zdravotní stav to ještě dovoloval, se zajímali hodně o přednášky na úřadě,
kterých se někteří respondenti i účastnili, univerzitu třetího věku, používali již zmiňovaný
mailing list z Odboru kultury a sportu, a zmiňovali i nárůst aktivit za poslední roky. Senioři se
specifickými problémy se pak zajímali o aktivity s nimi spojenými - např. senioři mající
problémy se zrakem zmiňovali akce Svazu osob nevidomých a slabozrakých, o kterých se
dozvěděli v rádiu, které jim pomůže naučit se slepeckou holí, případně pomůže s příspěvkem
na speciální pomůcky. Co se týká aktivity obecně, většina z respondentů se ráda účastnila
aktivit, či by se ráda účastnila, pokud to okolnosti dovolily, nicméně nesmí se zapomínat na
to, že ne všichni senioři nutně musí být „aktivními seniory“, pokud se to chápe úzce jako
trávení času na různých aktivitách ve společnosti dalších lidí. Ve vzorku respondentů se
vyskytli i tací, co chtěli mít svůj klid, a nejpříjemnější pro ně bylo trávit čas doma, poslechem
hudby či četbou, a nelíbil se jim nátlak na „aktivní stárnutí“.
Opět se zde ale ukazuje jako stěžejní téma mobility seniorů a tedy možnosti vůbec se aktivit
účastnit. Slovy jedné z respondentek: „…otázka je ale ta dostupnost – říkám si, kolik
vymožeností důchodci mají, sedánky, trhy… Mám ale problém se tam dostat“. Jak již bylo
popsáno výše, někteří ze seniorů občas (nejčastěji ve frekvenci párkrát do roka) využijí služeb
taxi či senior taxi, nicméně mobilita pro seniory zůstává největší překážkou účastnění se
různých akcí.
Neformální pečovatelství, sousedská výpomoc, dobrovolnictví
Tři z respondentů byli závislí na pomoci neformálních pečovatelů, šest z nich využívalo
pomoci neformálních pečovatelů nárazově, podle potřeby, tedy šlo spíše o ad hoc rodinnou
výpomoc. Z rozhovoru vyplývá pocit provinilosti, kdy mají senioři pocit, že rodinu zatěžují. Mezi
respondenty panovala shoda v tom, že jim není příjemné být intenzivně závislí na neformální
péči, a přejí si využívat služeb formálních, kdy rodina by působila spíše jako takový
doplňkový element v případě potřeby. Často toto pramenilo nejen z pocitu provinilosti, ale
i z osobních zkušeností, kdy se intenzivně věnovali péči o svoji rodinu, a jak náročná tato péče
je.

V rozhovorech jsme se také věnovali otázce dobrovolnictví, a to jak dobrovolnictví seniorů,
tak i dobrovolnictví zaměřené na podporu seniorů. Dva z respondentů měli zkušenost
s dobrovolníky ze Života 90, kteří k nim chodili domů, a chválili si možnost si popovídat.
Zazněly požadavky a nápady, že by se jim líbilo mít někoho „…kdo by s vámi šel ven“, ať už
jako dobrovolník, nebo jiný senior. Respondenti neodmítali dobrovolníky jiných věkových
kategorií, a obecně se jim líbila možnost pohovořit s někým jiným, než se svými vrstevníky,
které potkávají častěji. Zároveň ti senioři, jejichž zdravotní stav to umožňoval, se sami účastnili
různých dobrovolnických aktivit či brigád, často například při organizování aktivit pro seniory.
Překážkou dobrovolnictví seniorů se pak jevilo to, že se neradi chtěli upisovat k dlouhodobým,
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Při otázkách zaměřenou na názory a zkušenosti s komunitní výpomocí, například
sousedskou, si také zpovídaní senioři spíše přáli využívat takovou pomoc nárazově. Někteří
s takovou výpomocí měli zkušenosti, například že v blízké masně známá prodavačka
donášela požadované zboží přímo do bytu, či že soused pomáhal v případě nutnosti většího
nákupu. Určitá odtažitost k možnosti ad hoc sousedské výpomoci byla znát u těch seniorů,
kteří měli pocit, že neznají obyvatele okolních bytů. Vzhledem k častým výměnám sousedů je
pro ně těžké navazovat kontakt, ale pokud by zde byla možnost občasné výpomoci (např.
s nákupem), využili by jí.
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pravidelným aktivitám, ale spíše se jim líbila možnost nárazového zapojení. To často i
z důvodu, že měli mnoho dalších povinností a aktivit – vyjádřeno jednou respondentkou: „…já
tvrdím, že důchodce nemá na nic čas.“.
Využívání technologií a přístup k nim
Všichni respondenti využívali mobilní telefon, ale povětšinou jen základní funkce jako je
volání a SMS – jen tři respondenti měli z mobilního telefonu přístup na internet. Nicméně
telefon pro ně byl velmi důležitý z hlediska kontaktu s rodinou a známými, ale také pro
komunikaci s lékaři, úřady a shánění informací, jelikož většinu informací se snaží
„vytelefonovat“. Nepřehlednost a výtky padaly k cenám operátorů, dostali jsme i mnohé
dotazy, jestli neexistuje „senior tarif“.
Většina seniorů měla doma počítač s přístupem k internetu, ale ne všichni ho aktivně
používali, někdy spíše ostatní členové rodiny, jelikož práce s počítačem jim nebyla příjemná.
Nicméně vyloženě nedůvěra k používání počítače, tabletu apod. nebyla častá, ani u starších
ročníků, a věkově mladší respondenti si pochvalovali možnosti videohovorů (aplikace typu
Skype), získávání výpisů od pojišťovny či používání elektronického bankovnictví.
Shodovali se, že po překonání prvotního strachu, kdy jim známý či rodinný příslušník ukázal
co a jak, není problém s používáním internetu a obstarávání záležitostí před internet. Jediná
výtka padala u některých kurzů, které senioři absolvovali, aby se naučili s počítačem. Často
dle nich nejsou oddělené úrovně a očekává se základní uživatelská znalost, což je nepříjemné
pro skutečné začátečníky a může být odrazující.

Závěr a doporučení na úrovni MČ
Potvrdilo se, že senioři chtějí co nejdéle zůstat v prostředí svého domova, tedy podpora
terénních a asistivních služeb by měla být prioritou. S tím, jak se MČ věnuje seniorské
problematice, jsou respondenti spokojení. Informace o službách získávají v respondenty
oceňovaném časopise Hobulet, přes internet, či případně skrz rodinu a známé. Nemělo
by se tedy zapomínat na to, že již mnoho seniorů je počítačově gramotných a umí si vyhledat
informace sama či přes rodinu, tedy přehledně informovat o možnostech v různých
životních situacích na webových stránkách MČ by mělo být standardem. Dále je
doporučeno stále používat jako informační kanál (ať už o službách či akcích) Hobulet, který
se zdá hojně čteným, zároveň více propagovat činnost informačních center MČ, které
skýtají velký potenciál minimálně ve správném nasměrování seniora ke kontaktnímu místu,
ale o kterých prozatím není velké povědomí. Mělo by být jasné jedno místo a jeden kontakt,
na který se dá obrátit v případě dotazů ohledně různých životních situací. Nicméně při
dotazech, kam by se nejdříve senior obrátil při dotazech na služby, rodina či známí byli častěji
zmiňováni než Úřad MČ. Velká část seniorů získává informace také z lokálních rádiových
stanic, tedy pokud by byla možná určitá propagace či osvětové kampaně tímto způsobem,
dosah by mohl být velký. Dále se zdá jako dobrá možnost rozšiřovat letáček s kontakty a
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Nicméně na základě rozhovorů se seniory se zdá, že vyložené odmítání technologií není tak
časté. Buď má senior zájem technologie používat, či oceňuje, že se dá např. mnohé nalézt
na internetu, ačkoliv mu tu konkrétní informaci vyhledává třeba člen rodiny, který je
zkušenějším uživatelem počítače. Na druhou stranu byl ze strany seniorů kritizován přístup,
že se často očekává, že každý má přístup k internetu, tedy že všude jsou odkazy na webové
stránky a jinde informace nejdou získat.
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informacemi pro seniory (pozn. takový již existuje od MČ Prahy 7, připravený ve spolupráci
s Farní Charitou, Daramis a Elpidou) mezi praktické lékaře, další ambulantní specialisty
ve zdravotních zařízeních na Praze 7, a v neposlední řadě i například v kostelech, které část
dotazovaných seniorů pravidelně navštěvuje. Kromě základních informací o sociálních a
zdravotních službách by senioři ocenili i odkazy na soukromé komerční služby – např.
úklidové firmy, firmy nabízející mytí oken (nejzmiňovanější požadovaná služba), zlevněné taxi
služby pro seniory. Pro skupinu seniorů, kteří mají specifické problémy (se zrakem, sluchem,
demencí) by se hodilo vytvořit seznam relevantních svazů (např. Svaz osob nevidomých
a slabozrakých) a neziskových organizací, které disponují mnohými informacemi a pořádají
mnohé kurzy, které by senioři ocenili.
Ti senioři, co využívali pečovatelských služeb či služeb osobních asistence, byli s těmito
službami spokojeni. Nejvíce senioři využívali dovážku jídla a úklidu, a zmatení občas
působilo rozdílné formy placení různých druhů služeb. Tyto rozdíly (v hotovosti/složenkou, za
1 donášku/měsíčně) by měly být vždy dobře odůvodněny, aby senior neměl pocit, že jde o
něco nekalého. Čtyři respondenti pak využívali tísňové péče, většinou tedy až po nějakém
incidentu. Problematické zůstává to, že tato služba je stále velmi stigmatizovaná z pohledu
seniorů a není o ní obecné povědomí, přitom má velký potenciál doplňující služby jak
v případě toho, kdy senior zůstává doma, tak i v domech s pečovatelskou službou. MČ by se
měla snažit o službě informovat, třeba i právě skrz letáčky (ve zmíněném chybí), a o
možnosti dostat příspěvek na zařízení, které nabízí. Ideální by bylo, kdyby o této možnosti
věděli i praktičtí lékaři působící v lokalitě, jelikož pro seniory je lékař důležitou autoritou.
Velmi oceňovaným aspektem bydlení v MČ Prahy 7 bylo to, že jde o živou městskou část,
kde se děje mnoho aktivit, a zároveň působí komunitně – pořádá se zde mnoho
sousedských akcí pro místní obyvatele. Dále MČ (ale i neziskový sektor) pořádá mnoho
aktivit specificky pro seniory, včetně přednášek, kurzů atd. Pokud to zdravotně bylo možné,
senioři se zdáli velmi aktivními, a nebránili se dobrovolnickým činnostem. Zde je velký
potenciál zaměřit se na dobrovolnictví seniorů, například při plánování aktivit pro ostatní
seniory a vytvoření tak jakési akční skupiny, potenciálně pod hlavičkou Klubu seniorů Prahy
7, který není tolik znám mezi zpovídanými seniory. Senioři by ocenili více ucelených
informacích o akcích, co jsou zadarmo či za nízký poplatek. Zde by šel využít seniory
zmiňovaný mailing list z Odboru kultury a školství, který by měl být viditelněji propagován
na stránkách městské části, případně v Hobuletu a přes další komunikační kanály. Komunitní
sousedské pomoci by senioři rádi občasně využili – zmiňována byla pomoc s nákupem či
drobnými opravami. Nicméně své sousedy zřídkakdy znají, proto by se sami styděli je
oslovit. Mohla by pomoci jednorázová výzva iniciovaná např. v Hobuletu, kdy by lidé, kteří se
například přistěhovali nedávno, byli vyzváni k „představení se“ určitou formou svým
sousedům, či podpořit a vyzývat k sousedským aktivitám.

Dále by bylo dobré podporovat dobrovolnictví vzhledem k seniorské populaci. Senioři by
ocenili někoho, kdo by s nimi šel třeba občas ven, nebo jen tak pohovořil. MČ by mohla ty, co
chtějí dobrovolničit, a ty, kteří by takového dobrovolnictví rádi využili, propojovat.
Seniorům, kteří bydlí sami, často schází právě lidský kontakt, a z rozhovorů se zdálo, že by
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Co seniorům scházelo, bylo místo, kam by se šlo jen tak posadit, kde by se scházeli.
Zmiňována byla Domovina, která by mohla být využitelná i jako komunitní centrum, kam by
si senioři mohli přijít popovídat i mimo jasně organizované akce.
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se rádi vídali i s někým jiným, než jen svými vrstevníky. Kromě tohoto dobrovolnictví má velký
potenciál i dobrovolnictví „firemní“, kdy by například menší obchody v okolí mohly nabízet
donášku potravin seniorům, kteří jsou již méně mobilní. Jedna z respondentek takové
pomoci využívala.
Jako stěžejní téma rozhovorů, nicméně, byla mobilita. Aby senior mohl navštěvovat akce,
socializovat se a být soběstačný, je nutné podpůrných aktivit. Senioři, kteří nebyli počítačově
gramotní, by na Úřadu MČ ocenili informace o bezbariérových linkách MHD. Dále by bylo
vhodné vytvořit seznam taxi služeb, které poskytují tzv. senior taxi či zlevněné služby
pro seniory, včetně informace, co vše je v ceně služby – jestli jim mohou pomoci již od bytové
jednotky, nebo jestli to služba nezahrnuje. Nabízí se, aby na některé aktivity pro seniory
mohl vůz Pečovatelského centra přivážet seniory, kteří by o akci projevili zájem, případně
do stacionářů či pokud bude vytvořeno komunitní centrum. Vhodné by také ze strany MČ bylo
informování o pravidelných možnostech dotací na výstavbu výtahů, které nabízí MMR,
a kterých mohou využít majitelé domů. Více k tématu mobility seniorů viz kapitola 15.
Co se týká technologií, a priori nebyly seniory odmítány, ale aktivními uživateli počítače
s přístupem k internetu byla jen část respondentů. Tito respondenti si ale vše hledali a
dokázali najít, proto je vhodné informovat nejenom formou letáčků a novin, ale mít informace
i snadno dohledatelné na webových stránkách, případně formou zmiňovaných mailing listů. I
z workshopů vyplynulo, že např. po vyzkoušení tabletu a překonání prvního strachu si senioři
po vysvětlení uměli představit jejich používání. Zde se kromě hledání informací nabízejí i
možnosti komunikace s blízkými, skrz aplikace typu Skype, kteří i někteří respondenti
používali. MČ by měla podporovat digitální gramotnost seniorů a aktivně pořádat kurzy.
Nejvyužívanější pro komunikaci ale stále zůstává mobilní telefon, který vlastnili všichni
respondenti. Výtky padaly k cenám tarifů, kde se nabízí využít vyjednávající sílu MČ a pokusit
se sjednat „senior tarif“ u některého z operátorů. Při focus group, kdy se seniorům ukazovaly
jednotlivé technologie, seniorům více vyhovoval tablet než počítač či notebook, a to
z důvodu pořizovací ceny, velikosti a váhy. Senioři by také klidně zvážili umístění videokamery
v domácnosti, která by se zapínala v určité časy jako určitá forma bezpečnostní kontroly, že
je vše v pořádku. Seniorům se také zamlouval dávkovač léků.

Neformální pečovatelé
Na neformální pečující se zaměřovala paralelně probíhající analýza realizovaná organizací
EvetData, kterou má Praha 7 k dispozici. Její výsledky ve zkrácené podobě představujeme
v následující podkapitole. V rámci projektu Triangulum bylo téma neformální péče pokryto
jednak v rámci individuálních rozhovorů s neformálními pečujícími a se seniory, a jednak
v rámci ohniskové skupiny.
Neformální pečující vnímají jako problém nedostatečné sdílení informací mezi pracovníky
sociálních služeb (domácí péče či terénní odlehčovací služba). Pokud se tedy střídají
pečovatelé/telky, je často třeba opakovaně vysvětlovat specifické potřeby klienta, základní
anamnézu apod. Uvítali by proto plynulejší předávání klienta.
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Pečující také nechtějí být case managerem – často mají zájem se na péči velmi aktivně
podílet, ale nechtějí koordinovat poskytovatele péče. Mají dojem, že kvalitní case
management by měl dělat poskytovatel služby. Dnes mají dojem, že je tato role často na nich.
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Neformální pečující si často prošli náročnou fází, kdy museli zjišťovat, jaké jsou možnosti
podpory, jak skloubit péči s osobním životem a kde najít užitečné informace. Uvítali by proto
koordinátora, který by jim pomohl v první fázi se zorientovat a nastavit fungování péče.
Stejně by mohla fungovat neformální podpůrná skupina nebo „buddy systém“, kdy by méně
zkušenému neformálnímu pečujícími pomáhal se zorientovat zkušenější pečující. To by bylo
užitečné zejména v péči o chronicky nemocné či osoby trpící mentálním, tělesným nebo
smyslovým postižením.
Neformální pečující také pozitivně přijímají možnost vytvoření e-tržiště služeb, kde by byly
mimo jiné užitečné informace pro neformální pečující.
Shrnutí šetření o neformálních pečujících (EvetData)
Na základě dat k příspěvku na péči a počtu obyvatel MČ Praha 7 se odhaduje, že by
v podmínkách Prahy 7 mohlo být mezi 570 až 730 neformálními pečujícími všech kategorií.
Výzkumné šetření z roku 2012 na Praze 7 a Praze 8 pak uvádí, že typickým rodinným
pečujícím je nejčastěji potomek (v 61 %, většinou dcera), případně životní partner/ka (14
%). Svému blízkému se pečující věnují v průměru 34 hodin týdně, a nejčastěji se jedná o
pomoc v domácnosti pacienta (86 %), dále pak o ošetřovatelskou práci (65 %), či jako
doprovod (68 %).
EvetData provedla také dotazníkové šetření, kdy 28 respondentů z řad neformálních
pečovatelů Prahy 7 odpovídalo na otázky o frekvenci péče a o jejich potřebách. 57 % bylo ve
věku 40-69 let, a starali se především o osoby od 60 do 89 let. Většina (90 %) neformálních
pečovatelů byly ženy, a téměř polovina ze všech respondentů měla zaměstnání na plný
úvazek. Jen 40 % pečujících žilo s osobu blízkou ve stejné domácnosti. Tato péče je většinou
poskytována dlouhodobě (nejčastěji horizont mezi 6-10 lety), a to v rozsahu více než 50
hodin týdně či nepřetržitě (platilo pro více než polovinu respondentů). Co je důležité ve
světle již představených údajů je to, že téměř třetina osob, o které pečují, nepobírá
příspěvek na péči. Žádost bývá odkládána, zdá se, až do okamžiku, kdy je nárok na vyšší
než 1. stupeň příspěvku.

Při dotazech na technologická řešení, která by neformálním pečovatelům mohla usnadnit
péči, se ukazuje, že největší zájem je o pomůcky, které mohou zavolat rychlou pomoc,
dále o monitorovací systémy a pomůcky pro komunikaci. Možnost monitorování aktivit
pečované osoby byl vnímán pozitivně především těmi, kdo s pečovanou osobou nebydlí
v jedné domácnosti.
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Co se týká potřeb pečujících, vyjádřena byla potřeba zlepšení sítě sociálních a zdravotních
služeb na Praze 7, především o léčebny pro dlouhodobě nemocné, domovy pro seniory a
domovy pro lidi s Alzheimerovou chorobou, dále pak byla žádána služba osobní asistence,
psychiatrické zařízení a terénní psychiatrické služby. Nejčastější problémy pro v poskytování
péče jsou pak viděny v dopravě (časté dojíždění), a omezených možností odlehčovacích
služeb. Výsledky šetření ukazují na únavu a vyčerpání pečujících, obavy o budoucnost a
obecně nedostatek času sami pro sebe. Značnou pomoc by tak mohly poskytnout služby
ošetřovatelské a odlehčovací, případně pobytová zařízení, dále možnost snadného
získání informací k péči a mít možnost kontaktovat někoho, kdo má podobnou
zkušenost. Velmi podstatná z pohledu neformálních pečovatelů se ale jeví i specializovaná
psychologická podpora, která v současné době chybí.
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Lékaři
Praktiční lékaři byli zapojeni prostřednictvím společného pracovního setkání.
Lékaři v současné době spolupracují s koordinátorkou pečovatelské služby, se kterou se
pravidelně schází, tato spolupráce jim vyhovuje. Nedostatek vnímají v podpoře
neformálních pečujících, situaci by zlepšil koordinátor neformální péče. Neformální pečující
by neměli být v pozici koordinátora péče, je to zatěžující, stejně tak lékaři na to nemají
kapacitu. Ideální je integrace na úrovni sociální služby, která iniciuje spolupráci s lékaři a
neformálními pečujícími.
Lékaři, kteří mají v péči větší množství seniorů, často předepisují domácí péči, byť kvůli tomu
nedostávají bonifikace. Pacienty posílají lékaři k poskytovatelům, se kterými mají předchozí
pozitivní zkušenost a věří jim. Dále lékaři oceňují pečovatelskou službu, především její
jednoduchou administraci: „stačí vyplnit papír a je to“. U pracovníků sociálních služeb však
dle lékařů hrozí vyhoření.
O tísňové péči nemají lékaři dostatek informací. Myšlenka se jim líbí, ale aby ji byli schopni
doporučit, potřebovali by více informací a také jeden kontaktní bod, kam by mohli klienty
odkázat („jedny dveře na úřadě“, jeden telefon).
Podle lékařů by klientům pomohlo doplňkové poradenství pro zvýšení bezpečnosti v
domácnosti (madla do koupelny, bezpečné povrchy).
Jako zásadní problém vnímají lékaři nedostatečnou kapacitu odlehčovacích služeb, LDN,
domovů pro seniory i domů s pečovatelskou službou. Denní stacionáře pak podle nich nejsou
kapacitně naplněny kvůli příliš vysoké ceně. Mobilní hospice jsou dobrý koncept, ale opět je
malá kapacita.
Co se týče administrativní zátěže, kterou by mohlo přinést například sdílení informací se
sociálními službami, lékařům by nevadilo jednorázově vyplnit formulář, či vystihnout zprávu. Už dokonce přemýšleli o tom, že by seniorům dali papírek, kde by měli souhrn informací pro
případ krize. Problém by nastal, kdyby museli vyplňovat informace pravidelně. Nemají
kapacitu na udržování aktuální databáze. Pak je klíčové, aby u informací poskytnutých
lékařem byla informace o datu, ke kterému byla aktuální.
Lékaři naráží na problém poskytování terénní péče. Problém je zejména v parkování. I když
jsou registrováni jako lékaři a mohou stát na zákazu, v modré zóně zastavit nemohou.
Podobný problém řeší neformální pečující o dlouhodobě nemocné.

Jak již bylo řečeno, součástí výstupů analytické i návrhové části byly dva workshopy, které
v rámci projektu proběhly. Na obou těchto workshopech došlo k setkání zástupců Prahy 7,
poskytovatelů sociální a zdravotní péče, výrobců technologií, pracovníků ministerstev a
dalších odborníků na problematiku domácí a asistivní péče o seniory. Všechny zapojené
skupiny tak měly možnost artikulovat svoje potřeby a přidávat náměty do projektu. Na těchto
workshopech byly vytvářeny pracovní skupiny, které pomáhaly artikulovat různé připomínky
k průběžné práci, umožňovaly výměnu zkušeností mezi aktéry, a zpřesňovat a vylepšovat
konkrétní návrhová opatření. V rámci prvního workshopu byl prezentován i projekt Triangulum
v celé šíři, jelikož se jej účastnili zahraniční hosté z konsorcia Triangulum. Zápisy a shrnutí
z obou workshopů jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2.
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Workshopy: setkávání cílových skupin
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5

NÁVRH ŘEŠENÍ PRO PRAHU 7

Pro účely MČ Praha 7 bylo navrženo komplexní řešení využívání technologií ve službách
seniorům. Vedle popisu nasazení technologií je součástí návrhu i popis procesních a
organizačních opatření a doporučení opírajících se o analytickou část tohoto dokumentu.
Cílem následujících pěti kapitol je popsat oblast asistivních technologií a ICT řešení, které je
možné nasadit v kontextu potřeb a možností MČ Prahy 7, a dále řešení v oblasti chytré
domácnosti a využití elektromobility ve službách seniorům. Asistivní technologie zahrnují
primárně propracovanou službu Tísňové péče, domácí kompenzační pomůcky, napojení
zařízení pro domácí sběr medicínských dat a nástroj pro koordinaci formálních a neformálních
pečujících.
Na základě analýzy a inspirace z partnerských měst projektu Triangulum byly navržena
následující technologická opatření:
1)
2)
3)
4)
5)

Nástroj pro integraci služeb
Tržiště služeb pro seniory
Systém pro podporu služeb asistovaného života (rozšířená tísňová péče)
Chytrá domácnost pro seniory
Elektromobilita v sociálních službách a mobilita seniorů.

Řešení je navrženo tak, aby jednotlivá technologická i procesní opatření tvořila jeden ucelený
systém podpory péče o seniory v domácím prostředí. Zároveň je ale možno implementovat je
postupně. Tento modulární přístup umožňuje vybudovat složitější systém prostřednictvím
menších, snadněji koordinovatelných a financovatelných projektů. Každé technické opatření
je tedy popsáno zvlášť a v závěru dokumentu jsou doplněna komplementární procesní
opatření a zásady implementace technologií do oblasti péče o seniory. Navrhovaná řešení
navazují primárně na oblast sociálních služeb a neformální péče, ale s možností využít je ke
koordinaci sociální a zdravotní péče.
U každého technického opatření je popsán jeho přínos a funkce v jeho ideální podobě. Dále
je definováno specifické řešení pro Prahu 7, a způsob a možnosti pilotního provozu. Zpětně
je tedy možný postup od jednoduchého řešení, které plní základní funkce pro menší množství
klientů, až po nasazení technologie v plném rozsahu.
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Navrhovaná řešení jsou realizovatelná v rámci stávající legislativní úpravy, byť právě
legislativa a z ní plynoucí systém financování jsou často uváděny jako hlavní překážky inovací
v oblasti péče o seniory. Prioritně realizovatelná řešení by měla dále být ta, kde představuje
koordinační role MČ vysokou přidanou hodnotu. Je proto důležité vyhodnocovat
komplementaritu záměrů MČ s projekty řešenými na úrovni Hlavního města Prahy či na úrovni
jednotlivých poskytovatelů.
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Cíle řešení jako celku
Cílem řešení je pomocí moderních nástrojů zvýšit kvalitu, dostupnost a efektivitu služeb
nabízených seniorům v jejich domácím prostředí. Toto řešení by mělo plnit zejména
následující dílčí cíle:
C1. Zvýšit pocit bezpečí seniorů v jejich domácím prostředí, a tím oddálit přesun do
institucionální péče z důvodu samoty a strachu z krizové situace.
C2. Kompenzovat dopady projevů stárnutí na schopnost sebeobsluhy, a tím podporovat
autonomii a kvalitu života samostatně žijících seniorů.
C3. Snížit zátěž neformálních pečujících a umožnit jim zapojit se do péče v míře přiměřené
jejich aktuálním možnostem.
C4. Integrovat informace z různých zařízení a od různých aktérů péče do jednotné,
zabezpečené databáze, která umožní snazší nasazení moderních technologií a
podpoří koordinaci péče.
C5. Zvýšit informovanost všech aktérů péče o možnostech služeb seniorům, včetně
asistivních technologií, a propojit nabídku péče s poptávkou prostřednictvím
přehledného portálového řešení.
C6. Podpořit využívání moderních řešení v oblasti mobility pracovníků služeb i jejich
klientů.
C7. Snížit izolaci seniorů, podpořit jejich přístup k aktuálním, lokálním informacím, a zapojit
je více do společenských a kulturních aktivit a komunitního života.
C8. Podpořit účast klíčových aktérů služeb seniorům do procesu komunitního plánování a
hodnocení nabídky služeb.
C9. Snižovat bariéry využívání moderních technologií jak na straně seniorů, tak pečujících.
Vedlejším efektem zavádění technologií je příležitost využít je jako pevný bod, kolem kterého
lze vést diskusi o potřebných změnách v systému a procesních inovacích.
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Primární cílovou skupinou řešení jsou senioři formální i neformální pečovatelé na Praze 7, ale
rozšířeně je možné aplikovat jej v rámci celého hlavního města, a i na jiné typy cílových skupin,
jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Aby bylo
dosaženo ekonomické a procesní efektivity řešení, je jeho propojení na úroveň celé Prahy
dokonce žádoucí. Řešení jsou primárně popsána ve variantě pro seniory bez závažnějšího
smyslového nebo kognitivního handicapu. Optimalizace řešení pro osoby s handicapem je
popsána v samostatné kapitole.
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Role městské části v zavádění moderních řešení do
oblasti služeb seniorům
MČ má vzhledem ke kompetencím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a příspěvkovým
organizacím zásadní vliv na oblast poskytování služeb seniorům na Praze 7. Na druhou stranu
je tato oblast ovlivněna agendou MPSV, MZ, Magistrátu hl. m. Prahy a činností neziskových
organizací do značné míry nezávislých na městské části. Městská část má proto řadu nástrojů
jak přímo nebo nepřímo ovlivňovat využívání moderních řešení v oblasti pro seniory. Pro lepší
porozumění možnostem pojetí navrhovaných řešení poslouží následující výčet rolí, které
může MČ plnit:
Provoz ICT systémů městskou částí
Městská část může sama investovat do rozvoje ICT systémů a zajišťovat jejich provoz po
technické, personální i finanční stránce, popřípadě může technickou část provozu systému
zajistit prostřednictvím subdodávky. Existuje několik úrovní, na nichž může být systém
městkou částí provozován:





Služba koncovým klientům: Jedná se o portály a aplikace, které jsou dostupné
přímo seniorům, jejich rodinám či dobrovolníkům.
Na úrovni příspěvkových organizací: MČ může přímo ovlivnit zavádění
technologií do příspěvkových organizací. Zde můžeme uvažovat například o
jednotném systému pro Pečovatelské centrum Praha 7 a Sdružené ambulantní
zařízení v Praze 7 (Poliklinika), který by umožnil management informací o
klientech, integraci péče, a snížil provozní výdaje na doposud neprojeté IT
systémy. Stejně tak prvky chytrého bydlení a tísňové péče je možné v určité
podobě implementovat v terénních i residenčních službách PCP7. Příspěvkové
organizace dále využívají řešení ve službách koncovým klientům.
Jako služba poskytovatelům služeb: Jedná se v zásadě o podobný přístup jako
v případě opatření na úrovni příspěvkových organizací s tím, že jej městská část
za stanovených podmínek otevře ostatním poskytovatelům služeb. Jednotná
řešení podporují spolupráci mezi poskytovateli a snižují finanční bariéru jejich
zavádění, neboť se náklady na provoz rozloží mezi více subjektů.

Spoluúčast na provozu ICT systémů či jejich aktivní využívání
V současné době jsou připravovány záměry tvorby celopražských ICT řešení pro oblast
sociálních a zdravotních služeb (viz níže). I v případě, že nebude MČ dané řešení přímo
provozovat, může řešení aktivně využívat pro svoje potřeby, či zajistit, že bude naplňovat
potřeby zainteresovaných stran na území Prahy 7, které byly identifikovány v rámci projektu
Triangulum. Praha 7 by měla tyto potřeby aktivně prosazovat a usilovat o to, aby byla jasně
definována role MČ v provozu a využívání řešení.
Koordinátor či účastník pilotních projektů
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U velké části technologií a systémů je žádoucí před jejich plným nasazením realizovat pilotní
provoz. MČ může být v pozici koordinátora pilotních projektů, či v roli aktivního účastníka, aby
mohla garantovat soulad řešení s potřebami MČ a zainteresovaných stran na úrovni MČ.
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Příspěvek na technologie, nebo jejich zapůjčení
Jedním z nástrojů, které MČ již využívá, je nákup jednotek tísňové péče a jejich následné
zapůjčení klientům. Jiné MČ nabízejí finanční příspěvek na pořízení technologie či služby.
Stanovení a prosazování standardů kvality technologií a služeb:
MČ může stanovit standardy pro jednotlivé služby a technologie, a dosažení tohoto standardů
může být kritériem pro poskytnutí finanční podpory na nákup technologie, poskytnutí záštity
provozovateli služeb, či zařazení poskytovatele do seznamu ověřených služeb.
Zvyšování informovanosti cílových skupin
Jednou z bariér užívání technologií je nízká informovanost o možnostech technologií, a to jak
mezi klienty, tak mezi poskytovateli. MČ již zahájila dialog s aktéry systému péče o seniory na
téma inovace v poskytování služeb i s jejich klienty. Technologické a procesní inovace by se
měly také stát klíčovým tématem komunitního plánování sociálních služeb.
Udávání trendu
MČ může demonstrovat možnosti využívání některých řešení, která se mohou jevit jako
riskantní či příliš vzdálená a tím dát příklad, že řešení lze prakticky využívat a pomoci na
základě zkušenosti řešení zavádět například na úrovni neziskových organizací. Příkladem
takového trendu může být využívání elektromobily v sociálních službách.

Vztah k řešením na úrovni Hl. m. Prahy a ČR
Na úrovni Hlavního města i ČR v současné době probíhají paralelní projekty, které mohou mít
na řešení na úrovni Prahy 7 přímý nebo nepřímý vliv.
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Na úrovni Hl. m. Prahy je nyní Operátorem ICT (OICT) zpracovávaná studie Rozvoj tísňové
a zdravotní péče v hl. m. Praha, na kterou naváže pilotní projekt. Na rozdíl od tohoto
dokumentu, který se zaměřuje na oblast zdravotnictví a kontext MČ Prahy 7, se studie OICT
zaměřuje na úroveň celé Prahy a na oblast zdravotnictví. V rámci projektu Triangulum byla
s OICT navázána komunikace. Oba dokumenty se vzájemně doplňují, a jejich kombinace
umožní budovat řešení s jasnou rolí MČ a propojení sociální a zdravotní péče o seniory.
Ideální by bylo, kdyby OICT poskytl datovou kapacitu, na které by bylo možné stavět lokální i
celopražská řešení, a tak výrazně snížit náklady na provoz. Doporučujeme dále s OICT
koordinovat postup a sjednotit představy o ideální roli MČ v systému.
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Určitý průnik může být také s Národní strategií elektronického zdravotnictví27, byť se na
oblast sociálních služeb nezaměřuje. Strategie ale mimo jiné obsahuje následující opatření a
cíle:











Opatření 1.1.2 Elektronické objednání zdravotní služby
Opatření 1.1.3 Distanční elektronická konzultace zdravotního stavu
Specifický cíl 1.2 Poskytnutí přesných informací o zdravotním stavu a léčebných
plánech
Opatření 1.2.1 Snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu
Opatření 1.2.2 Umožnění přístupu k záznamům blízkých osob (v případě vydání
souhlasu)
Opatření 1.2.3 Otevřený přístup k osobnímu účtu o úhradě zdravotních služeb
Opatření 1.3.1 Otevřený a přehledný přístup k informacím o podpoře zdraví a
dostupných preventivních programech
Opatření 1.3.2 Zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím kvalifikovaných
informací
Specifický cíl 2.1 Sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli
Specifický cíl 3.1 Telemedicína a mHealth

Je třeba monitorovat stav implenetace strategie a v době, kdy bude zveřejněna konkrétní
architektura řešení, zvážit možné propojení s řešeními na úrovni příspěvkových organizací,
úrovní Prahy 7 a úrovní Hlavního města. Strategie se nepochybně dotkne domácí péče, která
je zdravotní službou. Její postupná realizace nicméně také ovlivní kontext, ve kterém jsou
poskytovány sociální služby seniorům.

Popis ideálního cílového stavu
Klienti služeb
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http://nsez.mzcr.cz/
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Senioři a jejich blízcí mají přehled o dostupných službách díky přehlednému portálu, a také
díky informovanosti klíčových aktérů. Pro účely poradentství v oblasti služeb pro seniory
existuje jeden kontaktní telefon. Portál umožňuje služby rovnou objednat a zaplatit. Je
běžnější, že samostatnější senioři zprvu využívají jednorázové asistenční služby a
tísňovou péči využívají preventivně, ne až po prožitku tísňové situace. Tísňovou péči i
ostatní služby je možno postupně rozšiřovat, podle aktuální potřeby seniora a možností
jeho blízkých, až po inteligentní domácnost vytvářející bezpečné prostředí, které díky
propojeným službám do domu umožňuje seniorům zůstat déle v domácím prostředí.
Sdílení informací v systému se snižuje administrativní zátěž klientů. Aby měli senioři
využívající služby do domu příležitost trávit aktivně čas, je rozšířená kapacita denních
stacionářů a komunitních center, kam je za sníženou cenu dopraví nasmlouvaná služba.
Díky podpoře digitální gramotnosti a přístupu k internetu mohou senioři lépe komunikovat
s blízkými a mají přístup k zábavě a informacím.
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Poskytovatelé služeb
Poskytovatelé sociálních služeb a zdravotních terénních služeb využívají jednotný datový
portál, který jim umožňuje jednoduše zadávat a sdílet informace o klientech. K jednotné
databázi mohou připojit vlastní systém nebo využívat jednoduché webové rozhraní. Díky
otevřenosti systému je pro poskytovatele snadnější využívat nové technologie a aplikace.
K informacím lze snadno přistupovat i v terénu skrze tablet či chytrý telefon. Poskytovatelé
mají možnost prezentovat služby na tržišti služeb a u klientů registrovaných v systému je
snazší administrace spojená s objednáním a platbou. Díky tomu že je systém propojený
je snadnější specializovat se na specifické služby pro specifický typ klientů a některé služby
nabízet ve spolupráci více poskytovatelů. Existuje lepší propojenost mezi terénními
službami, residenčními službami a tísňovou péčí.

Město Praha a Městské části:
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Existuje jednotná datová platforma na úrovni Hl. m. Prahy, umožňující jednotlivým
městským částem budovat dílčí databáze a lokálně koordinovat služby. Koordinátor má k
dispozici aktuální informace o stávající nabídce a kapacitě služeb, a aktivně monitoruje
poptávku. Městská část aktivně podporuje spolupráci poskytovatelů a zavádění inovací
do systému péče o seniory. Městská část jde příkladem a zavádí moderní řešení na úrovni
příspěvkových organizací včetně systému interní tísňové péče v residencích službách.
Vedle toho aktivně zapojuje ostatní poskytovatele do pilotních projektů a řeší inovace v
rámci komunitního plánování. Na Praze 7 existuje efektivní spolupráce mezi
Pečovatelským centrem a Poliklinikou. Městská část podporuje zvyšování digitální
gramotnosti seniorů i poskytovatelů služeb a usiluje o to, aby získalo co nejvíce seniorů
přístup k internetu.
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6

NÁSTROJ PRO INTEGRACI SLUŽEB

Následující tři kapitoly shrnují návrh technických řešení, které by měla v oblasti zdravotněsociální problematiky na území Prahy 7 značně zefektivnit práci, předávání informací, a hlavně
zkvalitnit život člověka se sníženou soběstačností v domácím a následně ústavním prostředí.
V této kapitole představovaná integrační platforma je systémovým základem, který
zprostředkuje výměnu informací v rámci všech navrhovaných technických řešení. V případě,
že by se začalo realizovat jedno z dílčích řešení, je potřeba jej od začátku budov s myšlenkou,
že se v budoucnu stane součástí většího celku. Datová platforma využívající princip tzv.
mikroslužeb je variabilní řešení vhodné pro tento typ postupného vývoje. Lze tak nejprve
integrovat jen omezený tok informací, pro menší množství uživatelů a poskytovatelů, a
postupně platformu rozšiřovat jak co do zpracovávaných informací, tak do množství
mikroslužeb. Platforma sama o sobě poslouží jako nástroj integrace a výměny informací
v rámci systému sociální a zdravotní péče o seniory.

Účel opatření:
Nástroj umožní efektivní výměnu informací napříč systémem sociálních a zdravotních služeb
určených seniorům. Základem řešení je zabezpečená datová platforma obsahující základní
informace o klientech a čerpaných službách umožňující lepší integraci péče. Technický popis
řešení se opírá o legislativní model popsaný v kapitole Legislativní a procesní rámec řešení.
Základním požadavkem je, aby bylo řešení realizovatelné v rámci stávající legislativy.
Cíle opatření:









Karta klienta umožňující snazší průchod klienta systémem sociální a zdravotní
péče a koordinaci jednotlivých služeb.
Jednoduchý management informací o klientech v rámci jednoho poskytovatele
sloužící pro koordinaci péče a předávání dokumentace klienta mezi jednotlivými
pracovníky služby.
Koordinace služeb na úrovni městské části pomocí aktuálních informací o míře
využívání jednotlivých služeb a agregovaných informacích o potřebách klientů.
Zachycení rizikových skupin seniorů, kteří nejsou zatím aktivně evidování
v systému, a aktivní nabídka poradenství ze strany úřadu MČ.
Možnost zobrazit a zadávat informace pomocí jednouchého rozhraní na tabletu či
chytrém telefonu.
Aktuální informace od dalších institucí (Úřad práce, praktický lékař…) skrze API
(Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací).
Možnost modulárně rozšiřovat platformu o nové funkce a dílčí databáze.

Dále zmíněná řešení pro služby asistovaného života a portál služeb se na datové úrovni velmi
překrývají. Jejich koncový uživatel je v některých případech stejný a provozovatelem je v obou
případech MČ. Informace z ucelené oblasti zdravotní a sociální, schraňované jedním
provozovatelem, se ze všech hledisek nejlépe schraňují v jednotném systému. Proto jako
nástroj pro integraci dat navrhujeme zvolit architekturu založenou na různých mikroslužbách.

OBSAH

Popis technologického opatření:
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Jedná se poslední dobou často používané řešení pro rozsáhlejší práci s daty. Velkou výhodou
této architektury je její modulární a otevřené uspořádání, právě díky nekonečnému množství
mikroslužeb, které se mohou přidávat.
Myšlenku řešení vystihuje následující obrázek. Ve středu řešení je Integrační platforma, která
má vstupy od různých aktérů a služeb. Veškeré dodané informace do platformy jsou pak na
straně druhé využívané i těmi samými službami a aktéry. Výhodou je, že si jednotlivé služby
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Obvodní
lékař
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Integrační
platforma

Terénní
šetření

Obvodní
lékař

Terénní
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Tísňová
péče
Koordinátor
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služeb /
Case
manažer

Obrázek 2 Integrační platforma

mohou sáhnout pro data, které služby sama poskytla, ale i pro data, které tam dodal někdo
jiný. Díky jednomu provozovateli je vyřešena otázka vlastnictví dat. Jednotlivé služby mají
přesně stanovaná práva, s jakými daty mohou operovat, a jaká mohou číst. Takto postavené
řešení poskytuje koordinátorovi služeb a case manažerovi veškeré potřebné informace
k řešení zdravotní a sociální péče o seniory. Obě pozice jsou vysvětleny v kapitole Legislativní
a procesní rámec řešení, a jsou v současné době zastoupeny pracovníkem MČ, který aktivně
konzultuje a řeší životní situace a potřeby obyvatel. Zásadním přínosem je aktuálnost
informací o uživateli. To přináší všem aktérům (dodavatelé služby, dobrovolníci, úřad, rodina)
v celém procesu péče o člověka vstoupit do procesu péče rychle a zastupitelně. Senior tak
není nucen poskytovat pořád ty samé informace, a ve zhoršeném stavu může i na nějaké
důležité zapomenout. Odpadá i administrativní zátěž na sdílení papírových informací anebo
informací mezi institucemi.

Platforma postavená na architektuře mikroslužeb může být realizována v různých
programovacích jazycích. Jedním z nejpoužívanějších je Jave EE a její React/Elm
knihovna/funkcionální jazyk. Realizace tohoto typu jsou stavěny na míru každému projektu a
využívají jednotné architektury k práci se všemi daty. S těmi se následně pracuje v různých
provedení grafických rozhraní (webový portál, desktopová aplikace, mobilní aplikace,
zavedené systémy umožňující vstup přes API, apod.). Přidáváním mikroslužeb se zajistí
připojení jakéhokoli jiného systému nebo zařízení. Nejpoužívanější SW platformy postavené
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Standardy a technické nároky
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na tomto principu: SUSE, Araccama, Istio a MS PaaS. Je možné si je provozovat ve vlastím
provozu, ale i pronajmout jako službu.

Integrační platforma
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Obrázek 3 Integrační platforma 2

Funkční návrh vychází z jedné komplexní služby, která je složená z dílčích mikroslužeb
(microservices), viz obrázek. Ty obsluhují veškerou komunikaci, převod dat z různých
formátů, a obsluhují přístupy z různých GUI (grafické uživatelské rozhraní). Jednotlivá grafická
rozhraní jsou na sobě nezávislá (znázorněné oranžovou barva), ale pracují na pozadí se
stejným souborem dat (tmavě modrá barva). Tím se docílí integrace informací. Takže lze
systém vyvíjet postupně. Například pro realizaci Portálu služeb je možné si nejdříve vybudovat
základní datovou strukturu a potřebné mikroslužby. Dílčí část řešení je tak realizovatelná
samostatně a není nutné budovat celé řešení. Do budoucna díky tomu bude velmi jednoduché
rozšířit datovou strukturu a přidat další mikroslužby, které budou umožňovat využívat řešení
k dalšímu účelu, například k zadávání dat od terénních pracovníků prostřednictvím mobilní
aplikace. Další výhodou je, že už jednou vytvořená mikroslužba se dá využít v několika GUI
najednou. Takže například služba pracující s geografickou polohou je využitelná v mobilní
aplikaci i desktopovém provedení dohledového pultu.

Role v systému

A. Poskytovatel informace
Každá zapojená instituce a uživatel systému bude pracovat se svým specifickým grafickým
rozhraním a sdílení informací tak pro ně představuje minimální dodatečnou zátěž. Celé sdílení
se děje na pozadí v Integrační platformě. U zavedených systémů bude nutná dodatečná
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Přístupová práva a role uživatele v systému vycházejí z konkrétního účelu a realizovaného
projektu. Proto definice musí vznikat pro každý projekt zvlášť a Integrační platforma na tyto
požadavky musí být připravena. V základním rozdělení jsou role následovné:
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úprava, která bude zajišťovat export dat do platformy. Každý externí vstup z jiného sytému se
realizuje pomocí jednoduché mikroslužby, která zajišťuje oboustrannou komunikaci. Je nutné
definovat jasné identifikační standarty dat.
B. Příjemce informace
U poskytování informace z Integrační platformy je stejně tak důležité jasně definovat kdo a
k jakým datům má mít přístup. Opět to vychází z jasné definice konkrétního dílčího řešení a
legislativního nastavení. Aktéři dostávají informace do svého konkrétního GUI. Přenos dat do
již zavedených systému vyžaduje větší úpravy na straně příjemce. Velkou výhodou pro
nového i stávajícího Příjemce informace je, že stále pracuje s globálním uložištěm, ve kterém
jsou data aktualizována při každém kontaktu všech Poskytovatelů informace se seniorem.
Takto se snadno řeší zastupitelnost a příjem seniora do nové služby. Na základě vývoje
zdravotního nebo sociálního stavu seniora může koordinátor navrhnout seniorovi nové služby.
Pojišťovna a další instituce budou pouze příjemcem informace, kterým se dokládají jednotlivé
výkazy i statistická data.
Potenciální uživatelé systému:










Státní správa – ministerstva
Veřejná správa – ČSSZ, Úřad práce, Matriční úřad
Úřad MČ P7 – odbory, provozované instituce, koordinátor péče
Praktiční lékaři – vyplňování sociálního posudku apod.
Služby se zdravotním nebo sociálním příspěvkem – pečovatelské, terénní, zdravotní
Volnočasové aktivity – neziskové organizace, komerční zájezdy a kurzy, slevy na
sportoviště
Uživatel, rodina
Další poskytovatelé služeb – úklid, kadeřník, dobrovolník, taxi
Pojišťovny

Základní funkcionality platformy
Popis základních funkcionalit, které musí plánovaný systém splňovat. Uvedené podmínky jsou
důležité pro budoucí nasazení všech řešení.
Dostupnost



Systém musí být dostupný 24x7x365
Systém musí být schopný dočasně přijímat data i v případě krátkého výpadku tzv. “DB
vrstvy”

Škálovatelnost




Systém by měl být rozdělen do nezávislých funkčních celků (komponent), které se dají
škálovat samostatně
Systém musí umožňovat nasazení nových verzí bez nutnosti zastavení provozu
Systém musí umožňovat škálovatelnost bez nutnosti zastavení provozu
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Bezpečnost





Systém musí umožňovat správu uživatelů a uživatelských rolí s možností přídělovat
přístup na úrovni omezené skupiny uživatelů (klienti jedné služby) a jednotlivých
kategorií informací (viz. kapitola Legislativní a procesní rámec řešení)
Veškerá vnější komunikace musí probíhat pod zabezpečeným připojením (Https, iiopover-https atd)
Pro vnitřní komunikaci musí být možnost zabezpečené připojení zapnout

Integrace



Systém musí být připraven na možnost integrace do stávajících systémů objednatele
nebo třetích stran, které s objednatelem spolupracují
Systém musí být schopen transparentně a rychle integravat nova koncová zařízení pro
sběr dat na přání objednatele

Příklady řešení
Konkrétní řešení v této oblasti ještě nebylo realizováno. Ale příkladem mohou být platformy
Araccama (one.ataccama.com), SUSE (www.suse.com), Istio (https://istio.io) a Microsoft
PaaS (www.microsoftazurepass.com) a řešení na nich postavené.

Návrh řešení na úrovni MČ
Současný stav řešení
V oblasti sociálních služeb se stále velká část informací zaznamenává formou jednoduchých
tabulkových editorů, v terénu pak pracovníci služeb využívají k záznamu metodu tužka-papír.
Podobná situace je v oblasti domácí zdravotní péče. Často tak dochází ke ztrátě informací
z terénu, a je problematické předání mezi pracovníky, které zpravidla probíhá formou krátké
porady. Výjimku tvoří někteří poskytovatelé tísňové péče, kteří využívají pokročilejší databáze
s možností zobrazit v případě kontování klientem či při krizové situaci kartu klienta a do ní
okamžitě provést potřebné změny.
Problematické je sdílení dat mezi službami, zejména mezi službami zdravotnickými a
sociálními. Poskytovatelé odmítají data sdílet, často z legitimních důvodů, ale někdy také
jednoduše ze strachu z pochybení či nedostatečné kapacitě služby adaptovat řešení, které by
sdílení dat umožňovalo. Dochází tak k duplicitě procesů, kdy je jedna informace zjišťována a
zpracována několikrát a uložena na několika místech. Také informace z jedné databáze do
druhé jsou často přenášeny ručně. Zároveň často chybí ucelený obrázek o potřebách klienta
a službách, které čerpá, který by umožnil kvalitní case management. Chybí agergované
informace, které by byly využitelné pro rozvoj služeb pro seniory.
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Řešení na úrovni státu je nejisté a míří spíše do oblasti elektronizace zdravotnictví, bez
specifického zaměření na oblast domácí péče o seniory a návaznosti na sociální služby.
Problém je zakořeněn již v rozdělení agendy sociální a zdravotní na úrovni státu a dále
rozmělnění zodpovědnosti mezi několik úrovní státní správy. Na úrovni Hl. m. se nyní
problematikou domácí péče zabývá Operátor ICT, který má jako jedno z témat činnosti
vytvoření řešení „eHealth – metropolitní systém tísňové a zdravotní péče“. Tato studie a
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paralelně vznikající studie společnosti Operátor ICT se navzájem doplňují, jak již bylo
představeno.

Cíle pro MČ P7
Sjednotit data, služby a problematiku managementu služeb sociálních a zdravotních. Inovační
přístup umožňuje zapojení MČ do projektů celopražské či národní úrovně v roli realizátora
pilotních řešení. Případně řešení vybudovaná na P7 budou převzata, začleněna nebo
rozšířena na další MČ.
MČ P7 má díky provozování zařízení v oblasti sociální i zdravotní výborné podmínky pro
sjednocení této problematiky. Důležité je, aby realizace a implementace vycházela od vedení
MČ a byla v každém kroku konzultována s aktéry. Tedy aby se realizace opírala o zkušený
tým v oblasti participativního řešení projektu. Pak bude zajištěna spolupráce jednotlivých
odborů a zřizovaných organizací.

Nároky na zavedení
Řešení je postavené na postupném rozšiřování základní platformy od jednoduchého řešení
například na úrovni sdílení vybraných dat na úrovni příspěvkových organizací, až po
komplexnější systém integrující data z tržiště služeb, tísňové péče i systémů jednotlivých
poskytovatelů zdravotní a sociální péče.
Jako první se spustí pilotní provoz rozšířené tísňové péče/služby asistovaného života, kterou
je možno pronajmout jako hotové řešení. Ověří připravenost obyvatel a pracovníků na
využívání moderních technologií, a poslouží jako ukázkové a funkční řešení. Úspěšná a dobře
komunikovaná realizace pilotního provozu je důležitá pro další kroky. Paralelně k tomuto může
vznikat informační webový portál. Na základě získaných zkušeností bude navržena Integrační
platforma. Její realizace bude provedena buď kompletním vybudováním, nebo pořízením
licence již funkčního řešení z jiné oblasti. V obou případech je důležitá dobrá komunikace
s dodavatelem, odborný dohled nad realizací a implementací, a hlavně dodržení všech zásad
pro pozdější rozšíření a komunikaci se SW třetích stran. Po odpilotování vybraného prvního
řešení postaveného na této platformě se mohou přidávat další. Díky struktuře mikroslužeb je
možné přidávat jednotlivé funkcionality systému (import dat z úřadu práce, reporty prací,
export dat pro lékaře). Tvorba jednotlivých GUI umožní zapojení dalšího uživatel systému
(mobilní app. pro terénní pracovníky apod.), anebo vytvoří další komunikační nástroj (webový
portál, newsletter, apod).
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Finanční náročnost jednotlivých kroků je odhadnuta na realizacích z jiných odvětví, ale
s podobnými nároky.
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Položka

Cena

Mobilní app pro pracovníka

0,5 - 1 mil

Umožňuje pracovníkům pomocí mobilního
zařízení zobrazit kartu klienta, nebo
přijímat a reagovat na alarm ať už
v budově residenční služby, nebo mimo ni.
Umožňuje také v případě potřeby
lokalizovat pracovníka a ověřit jeho
dostupnost.

Desktop app pro pracovníka

1–3 mil

Jedná se o aplikaci v počítači sloužící ke
komplexní správě karty klienta zobrazení
stavových dat a řešení alarmů v rámci
jedné služby. Může mít různé úrovně
přístupů (pečovatel, účetní, technik…).

Základ integrační platformy

2–3 mil

Nutné serverové řešení pro ukládání dat a
práci s nimi. Skládá se z datového uložiště
a základní sady mikroslužeb pro popsané
řešení služby asistovaného života
v kapitole 9.

Vývoj celé integrační
platformy

5–10 mil

Zahrnuje napojení na další instituce,
možnost využití několika dispečinků a
zahrnuje všechny funkcionality popsané
v této kapitole.

Další mikroslužba

10 – 100tis

Přidání další funkce celého systému. Může
jít například o napojení nového typu
koncového zařízení nebo automatické
zasílání reportů a statistik.

Webový portál

0,5 – 1 mil

Určený pro komunikaci s klientem
/objednatelem služby. Portál zobrazuje
základní stavové informace, způsob řešení
alarmů, faktury apod.

Jednoduché grafické
uživatelské rozhraní

0,1 – 0,5 mil

Může sloužit pro specifickou skupinu úkonů
v rámci celé integrační platformy. Může se
tak jednak například o informační tabuli,
dynamicky generovaný web, nástroj
pracovníka úřadu práce apod.
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Tabulka 9 Odhad cenové náročnosti
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Možné bariery nebo rizika
Při dodržení zásad participativního designu a dostatečnému věnování přípravné a šetřící fáze
se zásadní rizika a bariéry včas identifikují. Na základně dosavadních šetření se ukazují
následující rizika:
Jednotlivé instituce, odbory nebudou ochotny poskytnout svá data ostatním. MČ P7 je
zřizovatelem a zaměstnavatelem všech zapojených stran, s kterými se počítá na počátku
projektu, takže je důležité, aby měl projekt podporu přímo od představitelů MČ. Dále je důležité
již od začátku informovat zapojené strany o přípravě projektu, a dát jim prostor pro vyjádření.
Zdůraznit přínosy nejenom pro samotné pracovníky, ale i seniory. Po této fázi se počítá se
zapojením dalších, na MČ nezávislých, služeb.
Jednotlivé instituce, odbory nemají data v systému. V některých případech může nastat
problém v dosavadním způsobu práce s informaci. Zvláště v sociální oblasti není nasazení
ICT řešení tolik rozšířené. MČ jako zřizovatel instituce a zároveň provozovatel integračního
řešení, v těchto případech vytvoří jednoduché GUI pro zadávání nebo reprezentaci dat.
Špatně zvolená komunikační a implementační strategie. Pro celkový úspěch řešení je
důležité začít jednoduchou dílčí částí řešení a postupně řešení rozvíjet. Na pilotním provozu
se od prezentují přínosy jak uvnitř instituce, tak navenek pro obyvatele Prahy 7
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Doporučený postup: první kroky
A. Zajištění koordinace s celopražským řešením: Zástupci MČ by se měli na začátku
roku 2018 sejít se zástupci OICT a domluvit společný postup. Důležité jsou zejména
následující body:
a. Plán rozvoje datové platformy na úrovni Hl. m. Prahy a možnost vybudovat
v rámci ní kapacitu pro oblast sociálních služeb a domácí péče.
b. Návrh konkrétní softvérové architektury a návaznosti stávajících lokáních a
celopražských řešení.
Odhad trvání aktivity: 1-2 měsíce (1.1.-28.2.2018)
B. Řešení sdílení dat na úrovni příspěvkových organizací Prahy 7: Jednou z cest
k budování platformy pro sdílení dat je pilotní projekt na úrovni Pečovatelského centra
a Sdruženého ambulantního zařízení (Poliklinika). Tyto dvě organizace mohou mít
v budoucnu společné IT centrum, čímž se sníží náklady na provoz a uvolní prostředky
na podporu nových funkcí. Pro zjednodušení je možno zahájit realizaci pouze na
úrovni Pečovatelského centra, a postupně do využívání řešení zapojit Polikliniku a
následně i další subjekty. Pilotní projekt by měl řešit zejména:
a. Seznámení pracovníků příspěvkových organizací s možností technologií
prostřednictvím exkurzí, názorných demonstrací a skupinových pracovních
setkání a další systematické vzdělávání pracovníků a jejich zapojení do návrhu
opatření.
b. Vytvoření karty klienta pro potřeby Příspěvkových organizací P7.
c. Návaznost na oblast služeb asistovaného života s vybraným poskytovatelem:
spolupráce v péči o klienty, využívání společné datové platformy a technologií,
společný case management.
d. Návrh uživatelského rozhraní pro zadávání a zobrazení dat v kanceláři i
v terénu.
e. Nákup tabletů a proškolení personálu.
f. Optimalizace řešení a nastavení procesů ve službách.
g. Vyhodnocení přínosu a zpětné vazby pracovníků služeb i jejich klientů.
h. Postupné zapojení dalších organizací.
Realizaci projektu může výrazně urychlit využití existujících systému poskytovatelů
tísňové péče/služeb asistovaného života a jejich optimalizace pro potřeby
příspěvkových organizací. Díky tomu lze ušetřit nemalé finanční prostředky za vývoj
technického řešení a zaměřit se pouze na investice do jeho optimalizace.
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Odhad trvání aktivity: 6-8 měsíců: pilotní test existujícího řešení (2 měsíce),
optimalizace a nastavení procesů (2-4 měsíce), vyhodnocení přínosu a zapracování
zpětné vazby (2 měsíce).
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C. Vytvoření základní funkční verze platformy pro podporu tržiště: Tržiště služeb
bylo identifkováno jako prioritní opatření. Pro jeho provoz bude nutná datová platforma
v pozadí umožňující registraci jednotlivců i organizací. Je třeba zajistit, že technické
řešení tržiště bude budováno jako součást většího celku. Dále je třeba nastavit procesy
tak, aby v případě rozšíření řešení nebylo třeba uzavírat nové smlouvy a začínat od
začátku. Poskytovatelé i klienti tak mohou například dát v rámci tržiště souhlas se
zpracováním informací, které budou v budoucnu součástí platformy pro integraci
služeb.
Odhad trvání aktivity: Odvíjí se od rozsahu první funkční verze tržiště a počtu
zapojených subjektů (viz další kapitola).
D. Vytvoření společného portfolia projektů s klíčovými stakeholdery: Měla by být
vytvořena jednoduchá a jednotná vize rozvoje péče o seniory na území Hl. m. Prahy
zahrnující i opatření netechnické povahy. Jednotliví aktéři pak mohou vizi naplňovat
pomocí dílčích projektů realizovaných buď samostatně, nebo ideálně v partnerství
s jinými aktéry. Vznikne tak propojené portfolio menších, snadněji koordinovatelných
projektů, které ale bude stát na společných principech, cílech a standardech (viz
komplementární opatření).
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Odhad trvání aktivity: 3-4 měsíce (zahájení co nejdříve v roce 2018)
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7

TRŽIŠTĚ SLUŽEB
Účel opatření:

Primárním účelem digitálního tržiště je na jednom místě integrovat a prezentovat ucelenou
nabídku služeb určených seniorům. Jedná se o kombinaci informačního portálu, e-shopu
s možností vyhledání a poptání služeb online, a portálu pro hodnocení služeb. Tržiště bude
sloužit přímo seniorům a jejich rodinám, ale budou ho využívat i sociální pracovníci městské
části a poskytovatelé služeb při zajišťování poradenství klientům. Tržiště bude dále obsahovat
nabídku volnočasových aktivit a aktuálních lokálních informací pro seniory a neformální
pečovatele na Praze 7. Tržiště bude mít jednoduché uživatelské rozhraní s možností
zobrazení v tabletu a na chytré televizi.
Cílem opatření je:










Získat aktuální, pravdivé a kompletní informace o nabídce, kapacitě a ceně služeb
a prezentovat je klientům v jednotné a přehledné formě.
Pomoci seniorům a neformálním pečujícím zorientovat se v tom, jaké služby by
mohli využívat s ohledem na jejich životní situaci, a jaké možnosti jejich
financování se nabízí.
Zjednodušit proces žádosti o poskytnutí služby.
Umožnit městské části efektivně koordinovat služby poskytované na území Prahy
7.
Prosazovat standardy kvality služeb seniorům prostřednictvím uživatelského
hodnocení.
Dát sociálním pracovníkům poskytovatelům služeb nástroj, který jim poslouží
v poskytování telefonického a osobního poradenství seniorům.
Podporovat dobrovolnictví a volnočasové a kulturní aktivity věnované seniorům.
Vytvořit jednotné uživatelské rozhraní s možností doplňovat další funkce portálu
dle potřeby, či personalizovat obsah dle typu a potřeby uživatele.
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Popis technologického opatření:
Tržiště bude prostředníkem mezi všemi dodavateli a občany na Praze 7, a bude spravováno
městskou částí.

Poskytovatelé
registrovaných
soc. a zdrav.
služeb

Uživatel
• Koordinátor MČ
• Case manager
• Klient
•Senior
•Rodina

API na
systém úřad
práce apod.

Tržiště
služeb

API na
server
Tísňové
péče a další
systémy

Ostatní služby
(úklid, dovoz
obdědů, nákup,
doprava)

Místní komunita
(dobrovolníci,
zajomvá uskupení,
spolky)

Obrázek 4 Tržiště služeb

Informace o registrovaném uživateli s vyplněnou osobní kartou je možné využití
k usnadnění objednání služby či registraci na akci. Cílem je, aby již jednou poskytnuté
informace městské části byly využity a usnadnila se návaznost funkcionalit portálu.
Komunikační rozhraní je proto postavené otevřeně a počítá s exportem i importem dat.
Například při objednání služby tísňové péče se základní informace využijí k registraci uživatele
v rámci této služby, a dále bude probíhat již přímá komunikace se seniorem nebo
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Potenciálním uživatelem portálu je každý občan vyskytující se v oblasti Prahy 7. Primárně je
však portál určen pro řešení problematiky stárnoucí populace na Praze 7 formou přehledné
nabídky služeb a možnosti jejího snadného objednání. Na prahu soběstačnosti jedince si
někteří tento stav uvědomují, a sami si hledají pomoc. V opačném případě pomoc zjišťuje
rodina nebo koordinátor služeb zaměstnaný MČ. Senior a jeho rodina ve většině případů
nemají přehled o možnostech získání příspěvku ze zdravotního nebo sociálního fondu, a též
nemají přehled o možnostech a nabídkách služeb v této oblasti. Tyto problémy by měl portál
řešit.

58

objednavatelem. Tak jako například dnes je možné se do různých internetových služeb
registrovat prostřednictvím účtu v sociální sítí (Facebook, Google+, apod.). Portál
provozovaný MČ má sloužit i pro registraci žádostí o zdravotní nebo sociální dávky. Proto
obsahuje i jednoduchý formulář žádostí. Tento formulář se automaticky po vyplnění pošle na
kontaktní místo úřadu práce nebo jiné odpovědné pracoviště.
Nabídka služeb je dělená do dvou sekcí. První sekce je složena z nabídky služeb
poskytovaných přímo městskou částí, služeb jejích příspěvkových organizací, a dalších
registrovaných sociálních a zdravotnických služeb. Druhá sekce bude složena z ostatních
služeb jako jsou online nákupy, senior taxi, úklidové služby apod.
Jednotliví poskytovatelé se budou moci registrovat online pomocí formuláře. Každý
poskytovatel služby vyplní „medailonek služby“ a následně profil jednotlivých služeb. Roli
poskytovatele v systému i prezentovaným informacím a jejich správě se věnujeme v kapitole
Legislativní a procesní rámec řešení. Pro služby využívající technická řešení, jako je například
tísňová péče, bude profil nabízené služby obsahovat i technické parametry použitých zařízení
(výdrž baterie, hlasitost reproduktoru, kontrola apod.). Jednotná prezentace informací umožní
přehledné porovnání dodavatelů a snadnou orientaci v nabídce.
Koordinátorovi služeb a case manažerovi bude portál sloužit jako přehledný nástroj při
konzultacích a práci se seniory. Jeho úkolem je spolu se seniorem projít jeho stav pomocí tzv.
místního šetření a na základě zjištění navrhnout nejlepší řešení. Řešení se bude skládat
z objednání služeb a žádostí o příspěvek na péči či dotaci na pořízení asistivních technologií.
V rámci portálu může být vytvořena sekce pro místní komunitu, případně může být portál
propojen s existujícími dobrovolnickými portály. V rámci této sekce budou moci registrovaní
uživatelé nabízet či poptávat dobrovolnické služby, prezentovat komunitní akce, nebo
diskutovat a sdílet svoje zkušenosti. Obdobná sekce, pokud vznikne, by měla být jasně
oddělená od oficiální nabídky služeb.

Části portálu
A. Portál informační
Informační část portálu má za cíl vzdělávat a informovat. Je určená seniorům a rodinám, které
se ocitli v životní situaci, které vyžaduje zdravotní nebo sociální službu. Je to takový
rozcestník, který na základě typových životních situací předkládá různá řešení. Zároveň je zde
uveden aktuální přehled služeb. Jsou zde vysvětlené pojmy z dané problematiky, uvedeny
potřebné zákony a další legislativní záležitosti.
Portál tedy obsahuje všechny potřebné informace pro základní orientaci v oblasti zdravotních
a sociálních služeb. Informace jsou obecného charakteru, s přihlédnutím k oblasti Prahy a MČ
P7. Grafické rozhraní je primárně určené pro prohlížení na počítači a obsahuje větší množství
textu.

Tato část portálu je obdobou internetového obchodu, který provede uživatelem celým
procesem výběru, objednání, zaplacení a managementu služby. Pro výběr služby bude portál
obsahovat aktuální informace o službách, jejich kapacitě, srovnávacích parametrech a
poskytovateli. Služby lze filtrovat a různě porovnávat. K objednání služby budou k dispozici
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B. Nabídka služeb
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základní informace již uložené v Integrační platformě o objednavateli a uživateli služeb. Portál
umožňuje i online platby a pravidelnou editaci služeb.
Grafické rozhraní je velmi jednoduché, s minimem textu, obrázkové a uzpůsobené pro
ovládání pomocí dotykových zařízení, například tabletu.
Příkladem může být platforma Leeds Directory anglického města města Leeds28 anebo služba
Cera+29. Leeds Directory je příkladem jednoduchého tržiště v rámci nějž si občané mohou
sami najít informace o dostupných službách a snadno je kontaktovat (viz obrázek níže).

Obrázek 5 Leeds Directory

Cera+ pomáhá klientům nastavit individuální plán péče a vybrat vhodného poskytovatele péče
a to jednak prostřednictvím online formuláře, nebo na základě osobní či telefonické
konzultace.
C. Hodnocení služeb

28
29

http://leedsdirectory.org/
https://ceracare.co.uk
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Webový portál určený pro hodnocení služeb je z hlediska nezávislosti oddělen od předešlých
stránek. Uživatelé tu prostřednictvím bodového hodnocení jednotlivých aspektů služby a také
prostřednictvím sdílení svých příběhů zkušeností mohou dát zpětnou vazbu poskytovatelům
služeb, pracovníkům městské části apod. Zároveň některé příběhy mohu být inspirací pro
další. Grafické rozhraní je jednoduché, určené pro prohlížení na počítači i tabletu. Výsledná
hodnocení je možné integrovat do tržiště služeb, ale v první fázi doporučujeme hodnotící
portál oddělit od nabídky služeb – v portálu služeb může existovat odkaz (Jak hodnotí
uživatelé službu/Jak hodnotíte službu vy?). Na začátku je žádoucí aktivně sbírat uživatelská
hodnocení a umístit je do platformy před jejím oficiálním spuštěním, aby nebyla prázdná.
Uživatelé registrovaní v platformě tržiště pak mohou být aktivně oslovování s možností
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ohodnotit službu, kterou si v nedávné době objednali. Hodnocení musí být jednoduché,
strukturované, a musí kombinovat jak hodnocení na škálách, tak hodnocení slovní, s tím, že
slovní složka hodnocení je nepovinná.
D. Komunita a dobrovolnictví:
Tržitě může podporovat zapojení dobrovolníků, a to buď přímo vytvořením samostatné sekce
pro zapojení dobrovolníků, nebo provázáním se samostatným dobrovolnickým portálem.
Výhodnou funkčního propojení je možnost využít stejné grafické rozhraní jako má tržiště a
usnadnit tak seniorům navigaci. Propojením řešení navíc dojde k provázání uživatelských
základen obou řešení. Již dnes existují portály, které jsou změřené na nábor dobrovolníků.
Příkladem může být platforma dobrovolnik.cz30, do které mohou organizace umístit poptávku
po dobrovolnictví, a dobrovolníci se pak mohou hlásit na inzeráty umístěné na webu a
interaktivně vyhledávat.
V Amsterodamu funguje platforma AmsterdamCares31, která klade důraz na flexibilitu
dobrovolníků. Dobrovolníci se mohou hlásit buď jako jednotlivci, či se do programu může
zapojit firma. Dobrovolníci jednotlivci obdrží každý měsíc newsletter s informacemi o akcích,
do kterých se mohou zapojit, stejně tak jsou informace dostupné na webu. Zásadní výhodou
je, že je možnost zapojit se například do jednodenní aktivity přímo registrací na portálu bez
nutnosti registrovat se u koordinátora aktivity. To výrazně snižuje bariéru pro dobrovolnictví,
na druhou stranu se tento flexibilní model nemusí hodit pro všechny tipy aktivit.
V Rotterdamu pak úspěšně funguje platforma „Rotterdamci sobě navzájem“32, založená na
neformálním propojování občanů, na které je možnost aktivně nabízet či poptávat
dobrovolnictví. Jedná se tedy v podstatě o neformální speciální síť pro dobrovolnické a
komunitní aktivity. Platformu mohou využívat jednotlivci stejně jako organizace a spolky. Je
tak možné, aby si student našel přes platformu seniora, se kterým se bude pravidelně vídat a
pomáhat mu, stejně tak jako se senior může aktivně zapojit do dobrovolnické skupiny
připravující balíčky jídla pro potřebné.
V kontextu tržiště se jeví jako ideální kombinace uvedených řešení tedy:





Možnost poptávat a nabízet dobrovolnictví nebo partnera do aktivit (šachy,
dopisování, videohovory) – neformální komunikace bez zprostředkování
organizací
Možnost registrovat se jako dobrovolník na konkrétní jednorázové aktivity
Možnost stát se dobrovolníkem v organizaci

E. Kultura a volný čas:
Doplňkovou funkcí tržiště může být přehledový portál kulturních, volnočasových a
vzdělávacích akcí, do kterého by přispívalo buď město, poskytovatelé a ve zvláštní sekci
také individuální uživatelé.

https://www.dobrovolnik.cz/
https://www.nederlandcares.nl
32 https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/
31
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F. Video komunikace:
Do tržiště je možnost integrovat funkci video komunikace, která umožní klientovi navázat
s poskytovatelem služby videohovor bez nutnosti instalovat zvláštní aplikaci a učit se s ní.
Video hovor umožňuje autentičtější komunikaci včetně neverbálních projevů, a také lze jejím
prostřednictvím provádět online vyšetření či konzultaci například v oblasti rehabilitace.
Stejným způsobem se pak může senior spojit s dobrovolníkem nebo neformálním pečujícím,
nebo sám působit jako dobrovolník v projektech založených na videokomunikaci33. Zajímavou
možností je online účast na diskusních seminářích, kurzech či přednáškách, která umožňuje
seniorům nejen pasivně sledovat akci, ale aktivně se zapojit do dění. Funkci video komunikace
je třeba jasně oddělit od video monitoringu (viz kapitola chytrá domácnost).

Role v systému
A. Klient
 Senior, člověk s handicapem – koncový uživatel
 Rodina/blízcí seniora
Objednání služby je možné po registraci objednavatele, ten si vybírá službu sám pro sebe
(je-li sám koncový uživatel) nebo pro koncové uživatele jako prostředník. Koncovým
uživatelem služby je Klient. Objednavatel je zodpovědný za nastavení služby, její platbu a
má zpětnou vazbu o realizaci. Objednavatel může objednávat službu i pro více klientů.
Pokud existuje poptávka po nenabízené službě, zadá tento požadavek objednavatel do
sekce Poptávky. Tuto sekci spravuje provozovatel portálu a aktivně se snaží zajistit
dodavatele.
Ideální průchod Klienta portálem objednání je následující.
B. Uživatel profesionál
 Koordinátor služeb MČ / sociální pracovník úřadu MČ / case manažer
 Poskytovatel sociálních nebo zdravotních služeb, který pomáhá
prostřednictvím tržiště zajistit komplementární služby.

klientům

FCB. (2015). Speaking Exchange. Získáno 10. říjen 2015, z http://www.fcb.com/our-work/speakingexchange
33
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Profesionální pracovník, který v předešlém kroku nahrazuje objednavatele služby a projde
celý proces s klientem. Pomůže tak klientovi se zorientovat a objednat službu. Pro
profesionála je tento portál zároveň informačním nástrojem.
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• založení účtu v portálu služeb
• zaregistrování platební karty
Registrace • založení učtu pro jednotlivé klienty

Profil
uživatele

0bjednání

Financování

Platba

Užívání

• vyplnění základních údajů o uživateli
• vyplnění podrobnějších informací za účelem tabulkového zařazení z pohledu
zdravotní a sociální péče

• výběr z nabídky služeb ve spolupráci s koncovým uživatelem
• nastavení paramterů vybraných jednorázových nebo opakujících se služeb

• výběr způsobu financování (soukromé zdroje, příspěvek MČ, dávky)
• vyplnění případné žádosti o zdravotní nebo sociální dávku

• online platba na účet MČ pro hodnocené služby
• platba na účet ostatní dodavatele služby nebo hotovostní platba

• informace o realizaci služby od poskytovatele
• hodnocení služby a komunikace s poskytovatelem
• ukončení služby

Obrázek 6 Portál služeb

C.





Poskytovatel služeb
Instituce provozované MČ
Sociální služby
Domácí péče
Další podpůrné služby
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Provozovatel portálu (MČ) zajišťuje správu a administraci poskytovatelů služeb a vyřizuje
požadavky na založení účtu poskytovatele. Pravidelně kontroluje aktualitu nabídky služeb,
spokojenost se službou a komunikuje s dodavateli. Každý dodavatel má svou jedinečnou
registraci spolu s bankovním spojením. Dodavatel může vkládat své nabídky na služby, a
pravidelně aktualizuje jejich stav. Systém má předdefinované API pro možnost automatické
aktualizace popisu služby. To je důležité hlavně u dostupnosti kapacit a časového rozmezí
nebo změny nabídky. Dodavatel dostává v definovaném formátu pravidelně výpis o službě
(může být generován automaticky). Ten obsahuje zpětnou vazbu na službu, požadavky od
klientů a komunikaci ke službě. U opakujících se služeb, například rozvážky obědů, slouží
portál i jako jeden z komunikačních kanálů s koncovým uživatelem.
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Dodavatelem mohou být i instituce nebo jedinci, kteří za svou službu nechtějí žádnou finanční
odměnu. Jedná se o dobrovolníky komunitní péče, neziskové organizace pořádající
volnočasové aktivity nebo vzdělávací instituce. Jejich registrace v systému tak není spojena
s bankovním účtem a jejich případnou odměnu řeší přímo provozovatel portálu. Je však nutné
vytvořit smluvní vztah mezi takovýmto dodavatelem a portálem, a to z důvodů ochrany klienta.

D. Dobrovolnictví a volnočasové aktivity
Dodavatelem mohou být i instituce nebo jedinci, kteří za svou službu nechtějí žádnou finanční
odměnu. Jedná se o dobrovolníky komunitní péče, neziskové organizace pořádající
volnočasové aktivity nebo vzdělávací instituce. Jejich registrace v systému tak není spojena
s bankovním účtem a jejich případnou odměnu řeší přímo provozovatel portálu. Je však nutné
vytvořit smluvní vztah mezi takovýmto dodavatelem a portálem, a to z důvodů ochrany klienta.
E. Provozovatel
Provozovatel portálu je MČ, popřípadě Hl. m. Praha. Je to výhodné hlavně z hlediska
legislativního, kdy stačí jeden souhlas se zpracováním osobních dat. Datové uložiště a
samotný server je možné provozovat například pomocí služby Azure, AWS nebo Google
Cloud, tak, jak je uvedeno v kapitole o Integrační platformě.

Základní funkce tržiště
Obecné







Volný přístup k základním informacím, kalendáři akcí apod.
Přístup do objednávkového portálu je možný pouze pomocí hesla a v různých
rolích
Možnost přiřazení platební karty k registraci
Možnost online platby na účet MČ
Dostupnost v režimu 24/7
API pro komunikaci s jinými systémy

Z pohledu objednavatele








Přehledné, jednotné a velké grafické rozhraní
Průvodce výběru služby
Průvodce žádostí o dávky s elektronickým podpisem
Kontaktní chatbot a formulář
Přehledná nabídka služeb s možností: objednání, přehledu kapacity, nastavení,
rádce financování, hodnocení služby
Informační přehled problematiky sociální a zdravotní péče
Správa stávajících objednávek a jejich historie

Z pohledu dodavatele
Manuální nebo automatická aktualizace nabídky pomocí předefinovaného API
Komunikace s objednavatelem i uživatelem
Online příjem plateb
OBSAH
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Z pohledu MČ




Manuální nebo automatická aktualizace nabídky pomocí předefinovaného API
Jednoduchá správa dodavatelů a objednavatelů
Speciální role koordinátora služeb

Standardy a technické nároky
Portál je součástí zaváděného standartu e-Government. Tento standart vznikl ve Velké Británii
a je v Česku též aplikován v oblasti komunikace institucí veřejné správy s občany. Jedná se
o standarty elektronicky řízené agendy (elektronický podpis, podatelna apod.). Portál realizuje
komunikace v následujících oblastech:





G2B (Government-to-Business) – veřejné vztahy s podnikatelskými subjekty
G2C (Government-to-Citizen) – veřejné vztahy s občany
G2E (Government-to-Employee) – vztahy s vlastními zaměstnanci v rámci veřejné
správy
G2G (Government-to-Government) – vzájemné vztahy jednotlivých orgánů veřejné
správy

Na úrovni státu definuje e-Government Úřad pro státní informační systém. Ve fázi návrhu
webového portálu doporučujeme postupovat dle hodnocení „Rutgers-SKKU E-Governance
Performance Index“. Jedná se zatím o nerozšířenější metodu hodnocení webových portálů
státní správy.
U celého návrhu je nutné myslet na koncové uživatele webového portálu. V mnoha případech
to budou osoby se sníženou soběstačností, a ty mají zvýšené nároky zvláště na jednoduchost
ovládání a přehlednost grafického rozhraní, které by také mělo být personalizovatelné, aby
vyhovovalo různým skupinám uživatelů (např. možnost změny velikosti fontu, různá barevná
spektra).

Příklady řešení
Dílčí část portálu, zaměřená na zprostředkování nabídek služeb, je svým konceptem velmi
podobná portálům zaměřeným na mikroslužby. Nejznámějším zástupcem je u nás asi webový
portál Stovkomat34. Registruje nabídky dodavatelů a za provizi je nabízí široké veřejnosti.
Veškerá agenda, včetně plateb, je zajišťována prostřednictvím portálu a poskytovatelem
služby je právně provozovatel serveru. Je možné dodavatele hodnotit a pracovat s vývojem
marketingu dodavatele. Pro dodavatele je to forma propagace a inzerce služeb. Ve státní
správě existují portály určené pro realizaci veřejných zakázek všech rozsahů. Jedním
z portálu je Gemin35. Zde složky státu a veřejná zpráva zveřejňuje své zakázky a jednotliví
dodavatelé o ně soutěží.
V oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb slouží pro rychlou orientaci webový
portál České alzheimerovské společnosti36. Poskytuje informace i o volnočasových a
doplňkových službách. Zaregistrované služby lze filtrovat podle typu služby (sociální,
34

https://www.stovkomat.cz/
www.gemin.cz
36 http://www.alzheimer.cz/databaze-sluzeb/
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zdravotní, ostatní), místa poskytování apod. Lze vyhledávat i podle klíčových slov. Databáze
služeb je statickým přehledem institucí, které služby provozují. Jsou zde uvedeny kontakty a
celkové kapacity zařízení. Portál umirani.cz37 je dle popisu určen spíše poloprofesionálům
v oblasti péče o nemocné a umírající, ale obsahuje také interaktivní mapu s kontakty na
poskytovatele různých služeb. Služby jsou děleny dle zaměření.
V zahraničí se lze inspirovat zmiňovaným portálem v Leeds38. Ten je graficky velmi
jednoduchý a umožňuje vyhledání potřebných informací.

Návrh řešení na úrovni MČ
Současný stav problematiky
Na úrovni MČ části ani Hl. města Prahy neexistuje ucelená nabídka služeb v oblasti sociální
a zdravotní problematiky občanů. Příspěvková organizace Hl. m. Prahy Centrum sociálních
služeb39 provozuje vlastní informační portál. Ten slouží jako přehled poskytovaných služeb,
jsou zde kontakty na jednotlivé poradce, ale není zde žádná sekce pro objednavatele.
Na úrovni státu provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí několik portálu určených pro
snažíš orientaci v oblasti sociálních služeb. Registr poskytovatelů služeb40 souhrnně
poskytuje kontaktní informace o institucích, které splňují podmínky zákona č.108/2006 Sb., o
sociálních službách. Jsou tu nicméně uvedeni pouze registrovaní poskytovatelé sociálních a
zdravotních služeb a chybí ty služby, které nespadají pod legislativně vymezené služby. Dále
ministerstvo provozuje jednoduchého webového poradce41 v oblasti sociálních dávek. Je
možné si tu orientačně spočítat, zdá má občan nárok na nějakou formu podpory. Následně
prostřednictvím portálu42 je možné rovnou o dávku požádat. To je jedna z funkcionalit portálu
služeb, kterou je možné přímo využít.

Cíle pro MČ P7
Realizaci portálu je nutné rozdělit do dílčích částí, a určit jejich priority a návaznost na další
aktivity v této oblasti. Jelikož v současné době neexistuje na trhu dostupné řešení, je žádoucí
vybudovat vlastní portál na zakázku.
Důležité je vytvořit obchodní model portálu a napojení dodavatelů služeb. Portál musí mít
jasné přínosy pro poskytovatele, a zároveň zajistit péči v oblasti sociální problematiky. Návrh
struktury portálu počítá s budoucím rozšířením a postupným nasazováním.

37

http://www.umirani.cz
http://leedsdirectory.org/
39 www.csspraha.cz
40 http://iregistr.mpsv.cz
41 http://portal.mpsv.cz/soc/poradce
42 http://portal.mpsv.cz/forms
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Výběr role

Tržiště

Realizace

Poptávka
Objednavatel

Platba
Výběr služby

Portál služeb

Dodavatel

Vložení
nabídky
Informace

MČ

Zpětná vazba
Realizace
služby
Aktualizace
nabídky

Průvodce

Žádost na
MPSV

Nabídka
služeb

Realizace
služby

Obrázek 7 Portál služeb 2

Informační portál
Nejjednodušší částí portálu bude informační část, která bude obsahovat základní informace o
problematice, průvodce světa sociálních služeb, a bude vycházet z již zmíněných webových
stránek MPSV43.
Nabídka služeb
Pro naplnění portálu službami bude nutné vyřešit autorizační pravidla, datovou strukturu a
oslovení poskytovatelů. Ty následně budou moci tržiště plnit svými nabídkami.
Realizace služby

43

https://www.mpsv.cz/cs/14910
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Je důležité v této části kooperovat s komunikační strategií pro informovanost objednavatelů a
udělat portál maximálně přívětivý a jednoduchý ve všech krocích objednávky. Samotná
technická řešení zahrnují prvky redakčního přístupu pro zadavatele služeb, komunikační
rozhraní pro automatické reporty, nebo aktualizace stavu nabídek. Portál pro realizace online
plateb a další funkcionality je možné na portál umístit prostřednictvím pluginů již zavedených
speciálních webových služeb.
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Rozšíření nabídky a funkcionalit
Po aktivaci stávajících poskytovatelů služeb a objednavatelů je možné rozšiřovat nabídku.
Jednak bude zpětná vazba z dosavadního provozu, a dále se mohou změnit priority MČ. Mezi
rozšíření patří nábor dobrovolníků a jejich koordinace. Dále je možné umožnit elektronickou
komunikaci s MČ nejen v oblasti sociální péče. V dalším kroku lze pak uvažovat o rozšíření
portálu služeb i pro další cílové skupiny občanů Prahy, či rozšíření z hlediska geografického.
Dále je možné využít dalších komunikačních kanálů, jako je mobilní aplikace, která může
sloužit i pro vykazování poskytovaných služeb přímo v terénu. To už spadá do rozšiřování
celé myšlenky propojování informací založené Integrační platformě.

Nároky na zavedení
Celá realizace portálu služeb se dá rozdělit na tvorbu Informačního portálu, který bude
naplněn převážně statickými informacemi. Tato část slouží na uvedení do celé problematiky,
možnosti řešení různých životních situací, struktura péče apod. Druhá část bude již dynamicky
tvořena dle nabídky služeb a je náročnější na realizaci. Návrh dynamické části a tvorba
Informačního portálu mohou běžet souběžně. Informační část se pak začlení do vyšší
struktury celkového řešení založeném na platformě mikroslužeb. Řešení také předpokládá roli
odboru informatiky MČ ve správě portálu.
Serverová infrastruktura se může řešit prostřednictvím vlastního vybavení nebo nákupem
cloudového řešení. Odhad cenové náročnosti:
Položka

Cena

Popis

Návrh struktury a řešení

0,5 mil

Využití již navrženého řešení
Integrační platformy

Informační portál

0,5 mil

Portál nabídky služeb

1,5 mil

Portál hodnocení služeb

0,5 mil

Provozní náklady na službu

5 tis / měsíčně

Koordinátor/administrátor
služeb

Pozice dle tabulkového platu Správa portálu nevyžaduje
plný úvazek, ale měla by být
jeho součástí.

IT podpora

Pozice dle tabulkového platu V zavilosti na rozsahu řešení
se výše úvazku věnovaná
tržišti může měnit.

Při pronájmu hostingu
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Tabulka 10 Odhad finanční náročnosti
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Možné bariery nebo rizika
Marketingové
Je nutné vytvoření a naplňování komunikační strategie směrem k poskytovatelům služeb
interním i externím, objednavatelům a pracovníkům MČ. Nutné je navazovat na konkrétní
potřeby tak, jak jsou popsány v analytické části, a ukazovat přínosy v celém systému sociální
péče. S tím souvisí i zvyšování gramotnosti zodpovědných pracovníků.
Uživatelské
Zásadní je informovanost o možnostech a přínosu řešení a překonávání psychologických
barier (viz samostatná kapitola).
Organizační
V současné době nejsou nastaveny obchodní modely pro tento způsob poskytování
sociálních služeb. Je nutné nastavit standarty (minimální nároky) služeb tak, aby mohlo
docházet k certifikaci ze strany MČ.
Technologické a systémové
Z hlediska technického řešení nejde o nic nového. Jednotlivé funkcionality portálu již byly
otestovány jinde, a jde tedy spíše o jejich správné uspořádání. Díky standartu e-Government
jsou nadefinované komunikační standarty všemi směry. Konkrétní tvorba API bude vzhledem
k objemu výměnných informací jednoduchá.

OBSAH

Zásadní bude otevřený návrh systémového uspořádání databáze a portálu. Vývoj počítá
s postupným nasazováním funkcionalit, a rozšiřováním dle aktuálních požadavků. Během
vývoje je nutné pracovat s vývojem postojů a potřeb uživatelů. U dodavatele portálu dbát na
reference podobných projektů.
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Doporučený postup: první kroky
A. Vytvoření funkčního portálu tržiště s omezenou funkcionalitou: Prvním krokem
by mělo být vytvoření jednoduššího řešení, které by obsahovalo:
a. Seznam všech poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb působících na
Praze 7
b. Seznam dalších organizací, které nabízí volnočasové a dobrovolnické aktivity
seniorům (Vzdělávací centrum Přístav 7 apod.).
c. Možnost vytvořit profil služby spravovaný poskytovatelem a prezentaci online.
d. Informační portál: poradce životní situací – výběr vhodné služby, možnosti
příspěvků apod.
e. Integrovanou možnost žádat o příspěvek na péči
f. Rozcestník na další užitečné weby
g. Mezi funkce základní verze může být dle organizačních a finančních možností
dále zařazeno:
i. Vytvoření jednoduchého přihlášení klientů a neformálních pečujících
(viz. výše).
ii. Možnost objednat službu online – jednoduché zaslání profilu uživatele
s požadavkem a kontaktními údaji
iii. Možnost registrovat se na akci online
iv. Jednoduchý dobrovolnický portál popsaný výše.
h. Řešení by mělo již mít verzi optimalizovanou na tabletu či chytrém telefonu.
Tvorba tržiště se jeví jako prioritní řešení, a bylo by proto vhodné věnovat mu větší prostor
v následujících fázích projektu Triangulum. Toto téma je tedy vhodným kandidátem na
financování z prostředků projektu Triangulum určených na zapojení komerčního subjektu. U
tržiště je třeba respektovat zásady implementace popsané v samostatné kapitole.
B. Další rozšiřování řešení:
a. Možnost online platby za službu a online management poptávky na straně
poskytovatele.
b. Propojení s platformou pro integraci služeb – tedy zejména funkcionalit, které
se týkají karty klienta a case managementu.
c. Zapracování dalších funkcí na základě předchozího provozu – ověření
funkčních potřeb uživatelů.
C. Replikace a zapojení dalších městských částí: V ideálním případě by se mělo
řešení dále šířit na další MČ a případně i další města v ČR, tak aby ze zkušenosti
Prahy 7 mohlo čerpat co nejvíce lidí. Je tedy třeba pamatovat na to, že se Tržiště, či
jeho části stanou součástí většího propojeného celku s možností správy a vyhledávání
služeb. Tento požadavek je nutno akcentovat při tvorbě finální architektury řešení.
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Odhadované trvání aktivit: 1 rok pro aktivitu A a 1-2 roky pro aktivity B a C.
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8

SLUŽBY ASISTOVANÉHO ŽIVOTA
Účel opatření

Cílem řešení je inovace stávajícího modelu tísňové péče, který je v ČR využíván již od
devadesátých let. Jedná se o propojení s ostatními prvky řešení v oblasti péče o seniory
v jejich domácím prostředí.
Současná definice tísňové péče vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a
vyhlášky č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Tato péče patří mezi služby sociální péče.
Tísňová péče ve stávajícím pojení plní zejména následující funkce:





zajištění neodkladné pomoci v krizové situaci;
sociálně-terapeutické činnosti;
zprostředkování kontaktu se společností;
pomoc pro uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zákon nestanovuje, pomocí jakých nástrojů a opatření má být tísňová péče zajištěna. To na
jednu stranu představuje problém v jasném rozlišení toho, co lze a nelze považovat za součást
tísňové péče, ale zároveň to představuje příležitost zavést inovativní řešení bez nutnosti měnit
stávající legislativu. Současný stav řešení na Praze 7 je popsán níže. Tato kapitola popisuje
jedno z možných řešení tísňové péče, které se vchází z analýzy potřeb cílových skupin.
Pro komplexní služby monitoringu, podpory a poradenství v domácím prostředí klienta, které
rozšiřují koncept tísňové péče o nové služby i technologie, se začíná čím dál častěji uplatňovat
termín služby asistovaného života.
Cílem opatření je:


Zlepšení koordinace jednotlivých aktérů při reakci na tísňovou situaci.



Zastupitelnost jednotlivých provozovatelů služeb asistovaného života v případě
potřeby.



Zjištění jednotné datové komunikace a interoperability koncových technologií.



Snazší využitelnost tísňové péče v kombinaci s jinou sociální či zdravotní službou
(domácí péče, asistenční služby, residenční služby).



Možnost přizpůsobení režimu péče potřebám klientů a jejich blízkých.



Zvýšení spolehlivosti technologického řešení a definování standardů kvality
jednotlivých prvků řešení.



Modulární řešení s možností postupného rozšiřování o nové technologie a funkce



Jednotný systém využitelný v domácím prostředí i mimo něj.



Možnost propojení tísňové péče s řešeními v oblasti inteligentní domácnosti.
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(videomonitoring, telemedicinské řešení, kontrola léků).
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Popis technologického opatření
Základním prvkem řešení je server Tísňové péče. Ten na jedné straně zajišťuje sběr dat a
požadavků od uživatelů a po zpracování předává informace dispečinku a pracovníkům. Na
straně uživatele se nachází soubor zařízení, která primárně slouží k vyvolání informace o
krizové situaci. Dále v dokumentu jsou popisována jako SOS alarm. Sekundárně zařízení
slouží ke sběru stavových informací, na jejichž základě pak server Tísňové péče vyhodnocuje
krizové situace anebo také trendy vývoje zdravotních ukazatelů uživatele.
20h – 6h

6h – 16h

16h – 20h

Soused

Peč. služba

Dcera

Dispečink
Tísňové péče

Chytrá

Dispečink peč.

domácnost

služby
Server Tísňové péče
Mobilní app

Tísňová jednotka

telemedicíny

Obrázek 8 - Technologické uspořádání tísňové péče
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Zařízení

Seznam
kontaktních
osob/služeb
uživatele
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Tísňová jednotka
Nasazení Služeb asistovaného života se primárně předpokládá pro uživatele na hranici
soběstačnosti. Tísňová péče, respektive služby asistovaného života, mají zajistit co nejdelší
a nejkvalitnější život v domácím prostředí. S ohledem na cílovou skupinu musí být využívání
služby co nejjednodušší. Uživatel přijde do styku pouze s koncovou jednotkou a operátorem
dispečinku. To klade na jednotku velké nároky. Její design a funkce vycházejí ze tří základních
úkonů, které musí uživatel vykonávat.
Nosit jednotku neustále při sobě. Jednotka musí být nenápadná, aby nevzbuzovala
pozornost a neuváděla tak uživatele do nepříjemné situace. Musí být lehká a jednoduše
nositelná – například jako přívěsek na krku, v kapse nebo na ruce. Musí být z omyvatelného
a odolného materiálu.
Po dobu spánku dát jednotku nabíjet. Ideální je, pokud se jednotka dát postavit do určité
nabíjecí stanice nebo je konektor kulatý nebo alespoň prostorově neorientovaný. Důležité je,
aby bylo připojení nabíječky snadné a uživateli nečinilo problémy. Dále je nutné, aby jednotka
jednoznačně dala zpětnou vazbu o zahájení nabíjení, a to nejlépe formou zvukového,
světelného anebo vibračního signálu. U klientů mají problém s pády během nočních návštěv
koupelny, je možné zvolit jiný režim. Například, že bude jednotka nabíjena každý den mezi
druhou a čtvrtou hodinou odpoledne.
V případě nouze stisknout SOS tlačítko. Ve chvíli, kdy se uživatel ocitne v krizové situaci,
se může stát, že na jednotku neuvidí. Je tedy nutné, aby obsluha SOS tlačítka byla
proveditelná po hmatu. To umožňuje zařízení, které má jedno dominantní SOS tlačítko a další
tlačítka odlišená. Tlačítko musí být velké a snadno stisknutelné. Jednotka musí při vyvolání
SOS alarmu dát zvukovou nebo vibrační zpětnou vazbu.
Většina uživatelů bude mít již zhoršené motorické, zrakové a sluchové schopnosti. Je
pravděpodobné, že nebudou technicky zdatní. Všechny tyto aspekty je nutné respektovat. Po
technické stránce jsou nároky na jednotku následující:










mobilní způsob komunikace se serverem Tísňové péče v podobě pravidelně
zasílaných datových paketů;
lokalizace jednotky pomocí GPS nebo srovnatelně přesné technologie;
výdrž baterie alespoň 24 hodin;
automatické přijmutí hlasového hovoru;
dostatečně hlasitý reproduktor a citlivý mikrofon pro uskutečnění hovoru na
vzdálenost 3 metrů;
registrace údajů o fyzickém pohybu jednotky / aktivitě klienta;
váha do 200 gramů, rozměry max. 150x100x25 milimetrů;
při úplném vybití jednotky její automatické zapnutí při vložení do nabíječky;
jednoduché ovládání, jedno hlavní SOS tlačítko a další jednoznačně minoritní.
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Obsah datové komunikace:








jednoznačný číselný identifikátor jednotky (například IMEI);
stisk SOS tlačítka nebo dalšího programovatelného tlačítka;
síla signálu GSM sítě;
míra nabití baterie;
geografická lokalizace jednotky;
čas generování datového paketu;
údaje o míře pohybu jednotky.

Chytrá domácnost
Tato problematika je blíže rozpracována v samostatné kapitole 9. V domácnosti je umístněná
jedna centrální jednotka, která zajišťuje vyhodnocení dat z čidel a přenos na datové uložiště.
V případě napojení SOS tlačítka se předává ihned informace o vzniku alarmu na server
Tísňové péče a poté je informace zpracována jako klasický SOS alarm. Jednotka také zasílá
informace z čidel. Pro zajištění bezpečnosti se využívá čidel pohybových, záplavových,
protipožárních a otevření dveří a oken. Dále online měřidel spotřeby energií a detektorů
unikajícího plynu. Cílem zpracování dat z těchto čidel je:




Detekovat krizové situace jako jsou například:
o únik plynu;
o podezření na požár;
o podezření na pád uživatele;
o nadměrná spotřeba energií při nepřítomnosti uživatele.
Vyhodnocování trendů biorytmu uživatele

Chytrá domácnost tak poskytne automatické vyhodnocení krizové situace i v případě, že
uživatel u sebe nemá koncovou jednotku Tísňové péče. Takže jde pro specifické klienty
postavit řešení pouze na základě čidel chytré domácnosti.
Systémy určené pro zabezpečení objektu jsou vždy autonomní.

Zařízení telemedicíny
Pro některé uživatele Služeb asistovaného života je vhodné rozšířit monitoring i o zařízení
určené pro domácí měření zdravotních dat. V závislosti na diagnóze uživatele je možné
sestavit sadu přístrojů, které budou sloužit k průběžnému sledování postupu léčby. Pravidelné
měření hodnot za stejných podmínek je důležité pro sledování dlouhodobých trendů vývoje
stavu pacienta.
Můžeme tak poskytnout podporu léčby pro pacienty s kardiovaskulárními problémy, diabetem
nebo po hospitalizaci. Mezi běžně užívané přístroje můžeme zařadit: glukometr, tlakoměr,
bioimpedanční váhu, teploměr nebo přenosný EKG přístroj.

OBSAH

Všechny zařízení musí umožňovat automatický bezdrátový přenos naměřených hodnot do
datové gateway, která pak předává hodnoty spolu s ID uživatele serveru Tísňové péče.
Komunikace mezi gateway a koncovým zařízením nejčastěji probíhá prostřednictvím
bluetooth standardu.
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Typy alarmů a jejich vznik
Nabízená služba má za cíl poskytnout maximální podporu života samostatně bydlícího
seniora, a zároveň by ho neměla nijak omezovat. Proto veškerá komunikace s dispečinkem
nastává až na základě detekce krizové situace. Jedinou výjimkou je sociální služba
pravidelného zavolání, která má za cíl vytvořit sociální kontakt, a ne přímo řešit aktuální
krizovou situaci.
Alarmy se dají rozdělit do dvou skupin. První je alarm aktivně vyvolaný uživatelem. Jedná se
o alarmy, které vznikly na základě stisku SOS tlačítka na koncové jednotce chytré domácnosti
nebo tísňové jednotce. V tomto případě se jedná o přímé ohrožení klienta. Místem vzniku
alarmu je tedy koncová jednotka uživatele, potažmo uživatel sám.
Druhá rozsáhlejší skupina alarmů vzniká na základě automatického vyhodnocení stavových
informací z tísňové jednotky nebo čidel chytré domácnosti serverem Tísňové péče. Místem
vzniku alarmu je tedy zabezpečený server s nepřetržitým provozem. Jeho podrobný popis je
uveden v následující kapitole.

Název alarmu

Způsob vzniku

Krizová situace

SOS stav

Uživatel stisk SOS tlačítko

Aktuální problém

Kontaktní
požadavek

Uživatel stiskl sekundární tlačítko na
jednotce

Uživatel chce mluvit s dispečinkem,
ale nejedná se o krizovou situaci

Ztráta spojení

Server nedostal X minut datový paket Jednotka je mimo signál GSM sítě,
ze zařízení
je vybitá nebo porouchaná

Kritický stav
baterie

Baterii zbývá X % kapacity

Do tří až pěti hodin dojde k vybití
baterie a ztráty spojení

Nízká pohybová
aktivita

Za posledních X hodin neobsahovala
data z jednotky dostatek pohybové
aktivity

Hrozí nebezpečí pádu nebo kolapsu
uživatele. Uživatel jednotku někde
zapomněl ležet.

Opuštění
bezpečné zóny

Jednotka opustila geograficky
definovanou zónu

Uživatel je mimo zónu domova nebo
vybočil z definované cesty.

Dlouhé nabíjení

Jednotka je X hodin v nabíječce

Uživatel ráno nevstal nebo si
zapomněl vzít jednotku z nabíječky.

Tabulka 11 Typy alarmů

Další skupinou alarmů, které se dají vytvořit podle potřeb člověka, jsou alarmy vytvořené na
základě kombinací dat z chytré domácnosti a tísňové jednotky. Ostatně u každého uživatele
je přizpůsobení služby, a tím nastavení alarmů, velmi důležité. Časté plané vyvolávání alarmů,

OBSAH

Vyjmenované alarmy jsou pouze základním výčtem. Je možné je rozšířit o mnoho dalších,
zvláště v případě kombinací geografických zón a různých nastavení pro alarmy. Například lze
definovat určité nastavení pohybových alarmů pro oblast „domov“, kde je uživatel většinou
v klidu u TV. Oproti tomu v oblasti „les pro procházky“ je již 15minutová absence pohybu
ukazatelem možné krizové situace.
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spojené s nutným telefonickým kontaktem uživatele, může být obtěžující a povede k nedůvěře
ve službu.

Server Tísňové péče
Běh serveru je zásadní pro celou službu Tísňové péče i návazných Služeb asistovaného
života. Je nutné zajistit jeho provoz a dostupnost v režimu 24/7. Nejčastěji se k tomuto účelu
využívají služby typu Azure nebo AWS. Tvoří páteř pro veškerou komunikaci mezi uživatelem
a dispečinkem. Zároveň neustále vyhodnocuje došlá data ze všech zařízení a na jejich
základě případně generuje alarmy krizových situací. Jde tedy rozdělit na systémovou službu
algoritmů a databázovou část. V databázové části se ukládají veškerá došlá data z jednotek.
Zároveň součástí databáze musí být seznam všech klientů společně s jejich informacemi a
záznamy. Dochází tak k propojení informací o uživateli a dat z jednotek. Údaje o uživateli na
jeho kartě jsou následující:











základní údaje o klientovi – adresa, telefon apod.;
zdravotní a sociální informace o klientovi z osobního šetření;
kontaktní osoby klienta;
lokalizace klienta/jednotky na mapě;
údaje o fyzické aktivitě, nabití baterie, síle signálu sítě GSM jednotky;
historie všech informací;
zdravotní data uživatele;
praktický lékař a kontakt na něj;
patient summary
vykázané sociální a zdravotní úkony.

Veškerá komunikace serveru směrem k dispečinku musí být zabezpečená a logovaná, a to
jednak z důvodu zabezpečení dat o uživateli, a také z důvodu jasné identifikace autority, která
přistupovala k datům.

Dispečink
Pro potřeby Prahy 7 je vhodné dispečink rozdělit na minimálně na následující entity:
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Dohledové centrum je stabilní pracoviště s operátory v nepřetržitém provozu. Jedná se o
pracoviště podobné například službě cestovních pojišťoven, která zajišťují po telefonu pomoc
v zahraničí. V dohledovém centru mají operátoři k dispozici počítač a telefonní linku.
V počítači mají spuštěný softwarový nástroj, který zprostředkovává komunikaci se serverem
Tísňové péče. Zobrazuje operátorovi aktuální alarmy a on je pomocí telefonního kontaktu
s klientem nebo kontaktními osobami řeší. K tomu, aby mohl operátor poskytnout uživateli
kvalitní pomoc, je potřeba, aby měl k dispozici i informace z karty klienta, která byla popsána
výše. Veškerá komunikace se serverem musí probíhat zabezpečeně. Operátor vkládá
informace o způsobu řešení alarmů do systému a tím je zajištěna kontrola kvality a postupů.
Nutným vybavením dohledového centra je nahrávání telefonních hovorů. Tato úroveň
dispečinku bude zajištěna externí službou. V rámci příspěvkových organizací pak na ní může
navázat interní systém, k němuž mohou přistupovat pracovníci buď pomocí mobilního zařízení
nebo pomocí pultu (počítač) v residenčních službách/pečovatelském centru.
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Terénní pracovník využívající mobilní aplikaci, která je schopná přijímat alarmy od serveru
Tísňové péče. Jedná se o mobilní provedení dohledového centra s omezenými funkcionalitami
a možnostmi. Mobilní telefony též umožňují nahrávání hovorů, takže je zajištěna zpětná
kontrola komunikace s uživatelem. Využití mobilní aplikace je také výhodné pro vykazování
pravidelných činností a služeb u klientů. Pomocí tabletu je například možné provádět domácí
šetření, a tyto informace rovnou zaznamenávat do systému a v kopii zasílat ošetřujícímu
lékaři.
Aplikaci mohou využívat i neformální pečující, kteří se aktivně zapojují do péče o klienta
Služeb asistovaného života. Může jít o rodinu, sousedy anebo dobrovolníky. Toto klade nároky
na server a aplikace, které musí umožňovat přihlášení do systému pod různými rolemi
s odlišnými právy.
Pracovníci residenčních služeb taktéž mohou využívat mobilní aplikaci anebo plnohodnotný
pult Tísňové péče na svém počítači. Lze tak využít jednotný systém pro koordinaci všech
residenčních a domácích služeb.
Koordinátor péče / case manažer, může díky informacím ze systému pružně reagovat na
změny ve zdravotním a osobním stavu klienta.
U profesionálních formálních pracovníků pečovatelské služby, terénních pracovníků a
operátorů dohledového centra se kladou nároky i na jejich odbornou připravenost.

Koordinace formální a neformální péče
Server Tísňové péče, kromě dělení alarmů dle geografické lokality, umožňuje dělení alarmů
dle jejich časové platnosti. Je možné nastavit různý režim péče v pracovních dnech a o
víkendu. Stejně tak lze rozdělit směrování alarmů během dne. Můžeme například nastavit
takovýto režim:
Pracovní dny

Víkendy

20 hod až 6 hod

6 hod až 17 hod

soused

dohledové centrum rodina

20 hod až 8 hod

8 hod až 20 hod

dohledové centrum rodina

17 hod až 20 hod

20 hod až 6 hod
soused

20 hod až 8 hod
dohledové centrum

Tabulka 12 Koordinace formální a neformální péče

Tento způsob péče klade další nároky na nastavení celého systému. Nutnou funkcionalitou je
v tomto případě automatické předávání alarmů na jiné skupiny pečujících v případě, že
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V uvedený časový úsek se vybrané typy alarmů z jednotky a serveru odesílají konkrétní
skupině pečujících. Lze tedy nastavit, v jaké hodiny se o uživatele má starat formální, a kdy
neformální pečující. Tato funkce přináší možnost odlehčit rodině při péči o blízkého, zvládat
pracovní povinnosti a při tom nechat seniora bydlet v jeho domově. Případně lze kombinovat
různé služby v péči o seniora. Podobné dělení alarmů je možné na základě geografického
nastavení. Systém umožňuje pracovat s polohou zařízení, takže je možné pro různé oblasti
(domov, chata, apod.) nadefinovat různé chování alarmů a i různá skupina obsluhující alarm.
Například mimo oblast domov je možné zkrátit čas pro alarm kontrolující pohyb klienta. A dále
pro oblast mimo pole působnosti terénní služby rovnou kontaktovat rodinu nebo IZS.
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primární skupina alarm neřeší. Nejen pro tyto potřeby je v rámci systému nutné definovat
různé stavy, v kterých se alarm (požadavek) může nacházet:
K řešení – alarm čeká na přijmutí některým z operátorů nebo pečujících. Pokud po definovaný
čas nenastane přijmutí alarmu, bude alarm doručen sekundární skupině pečujících.
Přijat – alarm je řešen operátorem nebo pečujícím. Pokud po definovaný čas nenastane
změna ve stavu alarmu, bude alarm doručen sekundární skupině pečujících. Operátor zapíše
způsob řešení alarmu a převede alarm do jednoho ze dvou následujících stavů.
Vyřešen – požadavek klienta byl zcela vyřešen.
V řešení – požadavek klienta se řeší. Například byl kontaktován soused, aby došel
zkontrolovat klienta, nebo je na cestě za klientem příbuzný či složka IZS. Po uplynutí
nastaveného času se alarm automaticky znovu vrátí do stavu „K řešení“. Operátor opět otevře
požadavek, dle záznamů si přečte, jakým způsobem byl alarm řešen a zkontroluje realizaci.
Telefonicky kontaktuje klienta nebo osobu, která klientovi jela pomoct.
Popsaný způsob práce s alarmem a časová eskalace alarmů je komplikovaný proces, který
má v jakékoli situaci zajistit přijmutí a řešení alarmu. Systém je tak odolný vůči výpadku
dohledového centra nebo nedostupnosti konkrétní skupiny pečujících.

Vyřízení alarmů
Zjednodušený postup řešení alarmu je znázorněn na následujícím obrázku.
• stisk SOS tlačítka
• vygenerován serverem

Přiřazení
dispečinku

• rozdělení podle nastavení alarmu z hlediska:
• času vzniku
• geografické polohy uživatele
• osobního nastavení

Přijmutí
alarmu

• řešení alarmu s výsledkem:
• vyřešen
• v řešení
• při nepřijmutí alarmu je předán na jiný
dispečink

V řešení

• po uplynutí nastaveného
času kontrola realizace
dokud nebude alarm
vyřešen

Vyřešen
Obrázek 9 Vyřízení alarmů
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Vznik
alarmu
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Z hlediska bezpečnosti uživatele Služeb asistovaného života a potlačení chyb lidského faktoru
při řešení alarmu nejdou některé alarmy převést do stavu „Vyřešen“ ručně. Je nutné tyto
alarmy nechat vyřešit sytém na základě přijatých dat. Jakým způsobem probíhá vyřešení
alarmů, popisuje následující tabulka.
Název alarmu Způsob vyřešení alarmu

Podmínka pro uzavření

Uzavírá
Dispečink

SOS stav

Kontaktování uživatele →
rodiny → IZS

Uživatel je v pořádku a je o
něj postaráno

Kontaktní
požadavek

Kontaktování uživatele →
rodiny

Vyřízený požadavek uživatele Dispečink

Ztráta spojení Odstranění příčiny

Server obdržel datový paket
z jednotky

Kritický stav
baterie

Nabití baterie jednotky

Jednotka je nabitá na více než Automaticky server
X+10 %

Nízká
pohybová
aktivita

Uživatel se začne
s jednotkou dostatečně
pohybovat

Jednotka vykazuje
dostatečnou pohybovou
aktivitu

Dispečink

Opuštění
bezpečné
zóny

Kontaktování uživatele →
rodiny

Uživatel je v pořádku
a orientován v prostoru

Dispečink

Dlouhé
nabíjení

Kontaktování uživatele →
rodiny

Jednotka bude odpojena
z nabíječky

Automaticky server

Automaticky server

Tabulka 13 Řešení a podmínky alarmů

Při vzniku jakéhokoli alarmu je vždy uživatel kontaktován, a je s ním daný požadavek řešen.
Pokud není uživatel k zastižení, je kontaktována hierarchicky rodina a kontakty uvedené
v kartě klienta, případně pečovatelská služba nebo složka IZS.

Finanční aspekty řešení
Popsané řešení služeb asistovaného života zahrnuje popis technických nároků a principů
základního fungování tak, aby bylo možné na tomto základě udělat základní návrh struktury
řešení. Navrhovaná modulární a otevřená platforma umožňuje úpravu i po prvním spuštění
služby. V rámci návrhu systému je pak nutné specifikovat kompetence jednotlivých rolí a
aktérů systému. Dále je třeba definovat a prosazovat standarty týkající se poskytování všech
služeb koordinovaných v rámci řešení.
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Na základě definicí rozsahu poskytované služby je nutné definovat i cenu služby a různé
paušály. Ekonomický odhad pracuje pouze se službou klasické Tísňové péče, poskytovanou
jedním dispečinkem, který obsluhuje pouze alarmy generované. Není tedy započítána cena
za další možné služby sociálního obvolávání, koordinace jiného typu služby, napojení více
dohledových pultů apod.
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Poznámka

Položka

Cena

Koncová mobilní jednotka

3000 – 5000 / zařízení chytré hodinky

Koncová mobilní jednotka

2000 / zařízení

přívěsek

Stacionární jednotka

3000 / zařízení

sběr dat ze senzorů

Stacionární jednotky + čidla

5000 / sada

čidla pohybu a další senzory

Základní tísňová služba

500-600 / osoba /
měsíc

Dispečink 24/7; server služby

Pronájem řešení
s dispečinkem

100 000 / měsíc

500 uživatelů

Tabulka 14 Odhad finanční náročnosti

Uvedená tabulka uvádí orientační ceny a vždy záleží na konkrétním řešení. Jako koncovou
jednotku je možné využít několik zařízení a dle jejich dalších funkcionalit nebo provedení se
cena pohybuje kolem 3tis Kč. Na českém trhu nabízené tísňové služby mají paušální cenu za
dohled nad jedním klientem okolo 600 Kč za měsíc používání služby, s podmínkou pořízení
vlastního zařízení. Tyto ceny jsou uvedeny pro jednotkové uživatele a veškerá zodpovědnost
je na provozovateli služby. MČ může finančně pomoci seniorům s placením paušálu nebo
s pořízením/zápůjčkou zařízení. Tento způsob řešení je vhodný v případě, že by MČ nechtěla
sama budovat systém a chtěla pouze podpořit dostupnost služby.
Celková cena paušálu za klienta se skládá z:






Služby (data, volání, SMS) mobilního operátora
Provoz serverového řešení tísňové služby
Provoz dohledového centra 24/7
Technické, obchodní, účetní služby apod.
Vývoj a inovace

V případě využití celého systému pro koordinaci péče pro samostatně žijící seniory, klienty
pečovatelských zařízení, denních stacionářů apod. bylo pracováno s odhadem 500 klientů.
Počítá se s využitím stávajícího dispečinku v pečovatelském domě a cena 100tis. zahrnuje
pronájem funkčního systému, technickou podporu a administraci. Většina nabídek na
pronájem SW řešení s porovnáním koupě licence se začíná vyplácet přibližně po 1,5 roce
používání. Takže nákup licence se pohybuje okolo 2 mil.

Příklad ze zahraničí

44

https://www.mobilehelp.com/
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Představené řešení je funkcemi a propracováním srovnatelné s největším poskytovatelem
tísňové péče v Americe. Společnost MobileHelp44 má sadu koncových jednotek vlastní výroby.
Jedná se o domácí stanice, na které jsou napojeny tísňová tlačítka a zařízení určená pro
domácí monitoring zdraví. Rozšíření o prvky chytré domácnosti není možné. Společnost
nabízí i koncové mobilní jednotky, které pracují s technologiemi GPS a GSM. Ceny celé služby
se skládají z různých variant využívání bezpečnostních algoritmů. Základní funkcionalitou je
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pouze vyřízení stisku SOS tlačítka. Za další automaticky generované alarmy, které jsou
důležité pro situace, kdy není schopen uživatel tlačítko stisknout, je nutné připlatit. V nabídce
je i portál pro rodinu a možnost využívat mobilní aplikace.
Další řešení:








http://www.lifefone.com
https://www.medicalguardian.com
https://www.adt.com/health
https://www.lifeline.philips.com/
https://www.lifestation.com/
https://www.alert-1.com/
https://www.bayalarmmedical.com/

Většina řešení je na trhu déle, a proto je základní nabídkou domácí stanice se SOS náramkem
na ruku. Jako rozšíření je možné si pořídit mobilní jednotky založené na GSM lokalizaci.
Některé produkty domácí stanice je možné rozšířit o čidla vyjmenované v kapitole zabývající
se chytrou domácností.
Tento vývoj reflektuje i dění na českém trhu. Největším poskytovatelem tísňové péče je
nezisková organizace Život90, která využívá primárně stacionární jednotky s bezdrátovým
SOS náramkem. Svou nabídku již rozšířila o mobilní telefon, který má na svých zádech SOS
tlačítko. Mladší poskytovatelé využívají i mobilních jednotek, které poskytují službu kdekoli.

Další chytré pomůcky
Kromě senzorů a vybavení popsaných v kapitole o chytré domácnosti existují pomůcky a
přístroje, které mohou zjednodušit život seniora. Jde o různé kompenzační, zdravotní nebo
technické pomůcky. Níže jsou uvedeny ty, které se v průběhu mapování potřeb seniorů a
dalších skupin ukázaly jako nejvíce přínosné, a které navrhujeme podpořit ze strany MČ
v rámci pilotního provozu.
Velký tablet je všestrannou pomůckou a vybavením domácnosti seniora. Rozměry displeje
jsou dostatečně velké a nastavení systému umožňuje upravit grafické rozhraní i pro jedince
se slabším zrakem. Po překonání úvodní nedůvěry nemá většina seniorů problém tablet
ovládat. Ovládání je jednoduché, a i uživatelé bez zkušeností s počítačem si rychle na tablet
zvyknout. Díky bohatému vybavení tabletu senzory je možné jej využívat i pro různé
terapeutické aktivity. Existuje řada aplikací, které podporují kognitivní funkce uživatele, a
spojuje je například se cvičením. Tablet tak zábavnou a hravou formou připravuje uživateli
tréninkové aktivity. Tablet je také schopný nahradit například lupu, poskytovat audiovizuální
zábavu, a sdílet fotografie s rodinou.
Tablet připojený k internetové síti navíc umožňuje realizovat různé formy komunikace. Může
jít o kontakt s rodinou nebo pečovateli prostřednictvím video hovorů, komunikace
s ošetřujícím lékařem pomocí screeningového dotazníku ohledně momentálního zdravotního
stavu. Také se dá tablet využít pro komunikaci s obcí, objednávání obědů či jiných služeb.
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K tabletu je dále možné připojovat velké množství dalších technologií zaměřených na podporu
zdraví. Jedná se například o chytrou lahev, která podporuje pravidelný pitný režim člověka.
Výčet dalších zařízení: monitor kvality spánku, teploměr, zubní kartáček, krokoměr a
interaktivní robot.
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Jednou z nejužitečnějších pomůcek se pak jeví monitorovaný automatický dávkovač léků.
Ten umožňuje pomocí GSM komunikace provádět monitoring užívání léků a případně na
dálku měnit dávkování. Zařízení obsahuje nízkofrekvenční zvukové a vizuální upozornění a je
plně programovatelné. Některé dávkovače mají i displej pro zobrazování aktuálního času
a data. Jiné typy dávkovačů při nevyzvednutí léků v přednastavený časový interval uzamknou
dávku léčiva v přístroji a znemožní uživateli jejich užití. Nehrozí tak, že by se mohl uživatel
předávkovat, či užít léky v nevhodnou denní dobu.
Následující tabulka uvádí vybrané zástupce skupiny pomůcek a orientační cenu.
Pomůcka

Příklad

Cena

Tablet

Lenovo Yoga tabler

5 000 – 9 000,- Kč

Chytrá lahev

Moikit Cuptime2

2 000,- Kč

Kvalita spánku

Sleepace Nox

3 500,- Kč

Teploměr

Nokia Thermo

2 500,- Kč

Zubní kartáček

Oral-B Genius PRO 8000

3 500,- Kč

Krokoměr

Fitbit Flex

2 500,- Kč

Osobní váha

Fitbit Aria

2 800,- Kč

Dávkovač léků

MedReady

8 000,- Kč

Tabulka 15 Pomůcky a jejich ceny

Chytrá televize a modifikace stávajících televizorů

Zajímavé řešení v této oblasti vyvinul norský partner projektu Triangulum, společnost
Lyse. Jejich řešení umožňuje proměnit většinu moderních televizorů v chytrou televizi
připojením malého počítače s kamerou. Systém společnosti lysé umožňuje instalaci
interaktivních aplikací (například pro cvičení, rehabilitaci, nebo zábavu) a především
umožňuje jednoduchou video komunikaci s jinými zařízeními a běžně používanými programy
jako například „Skype“. Systém také umožňuje vzdálenou asistenci, takže poskytovatelé
sociálních služeb nebo neformální pečovatelé mohou v případě potřeby pomoct seniorovi
spustit požadovanou funkci. Zmíněný počítač může být dále programován a využíván
například pro sběr biomedicínských dat nebo dat z chytré domácnosti a poté je vizualizovat
na obrazovce. Systém je také možno propojit se současnými technologiemi využívanými
v rámci tísňové péče. Toto řešení není zatím komerčně dostupné, nicméně je možné
v návaznosti na projekt jej bezplatně nasadit na Praze 7. V rámci pilotního projektu je pak
možno jeho funkce přizpůsobit lokálním potřebám. V ideálním případě by bylo vhodné do
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Další možnosti uživatelského rozhraní pro zobrazení informací, ovládání systémů, přístup
k informacím a video komunikaci je chytrá televize. Chytrá televize (Smart TV) umožňuje
připojení k internetu a instalaci speciálních aplikací. Pokud má zabudovanou, či externí
kameru, umožňuje také video komunikaci. Výhodou využívání chytré televize je, že je stále
připojená k síti dále fakt, že jsou senioři na televizi a její ovládání zvyklí. Cena klasické chytré
televize bez dalšího příslušenství začíná na 10 000,- Kč.
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pilotního projektu zapojit nejen příspěvkové organizace Prahy 7, ale také provozovatele řešení
tísňové péče/služeb asistovaného života. Právě oni by totiž podobné řešení mohli začlenit do
svých služeb v případě, že se potvrdí jeho praktický přínos.

Návrh řešení na úrovni MČ
Současný stav řešení
Na území Prahy 7 poskytují svoji službu celopražsky či celostátně působící organizace.
Mnoho z nich pouze prodává zařízení, které v případě stisku SOS tlačítka pošle SMS anebo
zavolá na definované číslo. Prodejce neprovozuje žádný server a ani dispečink, tedy se
nejedná o službu tísňové péče tak, jak je definována zákonem. Níže jsou uvedení
poskytovatelé s celostátní působností a splňující požadavky na základní funkce tísňové péče.
Samostatně prodávaná zařízení se nedají považovat za službu Tísňové péče.
Poskytovatelé provozující dispečink primárně určený pro jiný účel, a využívající mobilní
zařízení bez zpětné kontroly funkčnosti. Zařízení v případě stisku SOS tlačítka pošle SMS na
dispečink bezpečnostní agentury nebo městské policie. Není zde žádná kontrola funkčnosti
zařízení a žádné automatické generování alarmů.


Pomoc v nebezpečí45

Poskytovatelé provozující dispečink tísňové péče a využívající mobilních senior telefonů
s SOS tlačítkem. V případě stisku SOS tlačítka je kontaktován přímo dispečink poskytující
tísňovou péči. Nedochází však k pravidelnému odesílání stavových informací z telefonu, takže
není možné generování automatických alarmů.
 Život90 – mobilní tísňová péče46
Poskytovatelé provozující dispečink a využívající stacionárních zařízení (funkční pouze doma)
se zpětnou kontrolou funkčnosti zařízení. V případě stisku SOS tlačítka je kontaktován přímo
dispečink poskytující tísňovou péči. Zařízení na ruku má dosah pouze cca 20m od stacionární
jednotky. Probíhá kontrola funkčnosti zařízení.



Život 90 – Stacionární zařízení
Anděl strážný – Domácí tísňová péče47

Poskytovatelé provozující dispečink a využívající mobilní zařízení se zpětnou kontrolou
funkčnosti zařízení. Mobilní jednotky je možné využívat kdekoli se signálem GSM. Probíhá
pravidelná (5 min) komunikace mezi jednotkou a serverem, ten i generuje automatické alarmy.
Vše obsluhuje dispečink.




Chytrá péče48
Protectu49
Anděl strážný – Mobilní tísňová péče
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https://pomocvnebezpeci.cz/
https://www.zivot90.cz/201-tisnova-pece
47 http://www.andelstrazny.eu/cs/
48 https://www.chytrapece.cz/
49 http://www.protectu.cz/
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Cíle pro MČ P7
Celé řešení předpokládá vytvoření jednoho dohledového pultu pro účel příspěvkových
organizací Prahy 7, a možnost jeho propojení s ostatními poskytovateli tísňové péče v jeden
systém se zastupitelnou pohotovostí. Řešení by tak sloužilo i pro zajištění monitoringu klientů
Pečovatelského centra v rámci residenčních služeb. Řešení dále umožňuje napojení tísňové
péče na technická opatření popsaná v dalších kapitolách prostřednictvím jednotné databáze.
Výhodou řešení je návaznost tísňové péče poskytované v domácím prostředí klienta
na dohledový systémem residenčních služeb, který umožní lepší koordinaci služeb a průchod
klienta systémem.

Pilot

• 6 - 12 měsíců
• 50 účastníků
• MČ přispívá

Vlastní
dispečink

• Pronájem / koupě licence
• Dispečink v Pečovatelském
domě/pečovatelském centru
• Využití pro ústavní i domácí
péči

Rozšíření

•Napojení na
portál služeb
•Využití pro
terénní úkony

Obrázek 10 Rozšíření tísňové péče

Pilotní testování služby tísňové péče.
Pro ověření přínosu mobilní tísňové péče pro seniory žijící na Praze 7 se realizuje 6 – 12
měsíční provoz pro 30 až 50 osob. Městská část může plně hradit nebo přispívat seniorům na
tuto službu. Je možné využít služeb více poskytovatelů a porovnat řešení mezi sebou. Z toho
důvodu je výhodnější si koncové jednotky pronajmout a nekupovat. Odhadované měsíční
náklady pro 40 seniorů: 20 000,- Kč.

Po vyhodnocení pilotního provozu a vybrání nejvhodnější služby se ke stávající pronajaté
službě dispečinku přidá denní dispečink v pečovatelském domě. Tím se sníží náklady na
pronájem služby a využije se stávající personál. MČ si buď pronajme, nebo zakoupí licenci na
řešení pro provoz služby. Dispečink bude provozovat příspěvková organizace MČ a následně
se budou pouze dokupovat koncová zařízení. Zbytek služby již bude v plné režii MČ. To jí
umožní využívat zařízení pro vlastní potřeby ústavní péče. Odhadované měsíční náklady jsou
již závislé na počtu uživatelů a na koupě nebo pronájmu řešení. Je dále nutné počítat s koupí
koncového zařízení.
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Vlastní dispečink
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Rozšíření
Další rozšiřování řešení pro další oblasti a o další funkcionality. Ve spolupráci s dodavatelem
řešení se provádí další vývoj dle aktuálních potřeb. Například napojení sytému na další
subjekty, možnost v systému řešit subdodavatele služeb, mobilní aplikace pro terénní práci,
rozšíření o další koncové jednotky a další.

Možné bariéry a rizika
Aktuální bariéry pro větší využívání služeb tísňové péče jsou následující:






Neinformovanost seniorů/rodiny/odpovědných pracovníků o možnostech péče
Využívání tísňové péče až po první rizikové situaci (pád, hospitalizace), chybí
preventivní indikace péče a poradenství
Strach z technických řešení nepočítačovou generací
Finanční náročnost služby
Malá procento indikace potřeby tísňové péče ošetřujícím lékařem

Doporučený postup: První kroky
A. Ověření možností celopražského řešení: Oblastí rozvoje tísňové péče na úrovni Hl. m.
Prahy se v současné době zabývá Operátor ICT. Pokud vytvoří jednotnou datovou
platformu pro podporu tísňové péče, nemá již cenu, aby jí MČ budovala paralelně, naopak
je možnost připravit společný pilotní projekt. Další možností je vytvořit společné portfolio
meších projektů naplňujících společnou strategii. MČ se tak může v projektu zaměřit na
jinou součást celkového cílového řešení než OICT. Pokud by OICT od záměru upustil,
není asi pro MČ v první fázi reálné budovat integrované řešení pro všechny poskytovatele
tísňové péče, ale začít budováním jednoduché karty klienta v rámci tržiště služeb a na ní
navázat integrací dalších funkcí.
Odhad trvání aktivity: 2 měsíce (1.1. 2018 – 28.2.2018)

Odhad trvání aktivity: 10 měsíců: seznámení s řešeními (2 měsíce) + pilotní
testování (6 měsíců) + vyhodnocení a navázání další spolupráce (2 měsíce)
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B. Prohlubování spolupráce s poskytovateli:
a. Podrobné seznámení s řešeními jednotlivých poskytovatelů ve spolupráci
s odborných technikem z dané oblasti s účastí vybraných pracovníků úřadu
MČ a příspěvkových organizací.
b. Pilotní projekt se zapojením příspěvkových organizací MČ a poskytovateli
tísňové péče zaměřený na praktické ověření 2-3 vybraných řešení metodou
living-lab s úzkým zapojením klientů a poskytovatelů služeb do evaluace
řešení. Součástí projektu může být ověření spolupráce s terénními a
residenčními službami a možnost využívat prvky chytré domácnosti (viz další
kapitola.) a rozvoj komplexních služeb asistovaného života.
c. Navázání úzké spolupráce s nejvíce vyhovujícími poskytovateli pro realizaci
dalších projektů. Většina již některé funkcionality má implementované, není
potřeba vyvíjet něco znovu.
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C. Vytvoření pultu tísňové péče na úrovni příspěvkových organizací: S vybraným
poskytovatelem tísňové péče by měl být vytvořen pult na úrovni residenční služby. Jako
vhodné se jeví zejména odlehčovací centrum a dále byty zvláštního určení v domech s
pečovatelskou službou. Vytvoření pultu tísňové péče by mělo v první řadě sledovat
následující cíle:
a. Snazší zabezpečení klientů služeb, jednodušší management a rychlá reakce
na krizovou situaci.
b. Možnost zajištění dohledu ve spolupráci s externím dispečinkem
provozovaným 24/7.
c. Lepší průchod klientů systémem: Senioři, kteří budou používat tísňovou péči
před nastěhováním do residenčních služeb budou moci pokračovat se stejným
koncovým zařízením, na které jsou již zvyklí. Dále se usnadní návrat seniorů
z odlehčovacího centra zpět do jejich domácnosti.
d. Vytvoření infrastruktury pro propojení tísňové péče a prvků chytré domácnosti
(viz další kapitola).
Odhad trvání aktivity: V případě předchozího pilotního projektu může samotné
nastavení finální spolupráce trvat kolem dvou měsíců, je však třeba v během prvního
roku ostrého provozu pravidelně evaluovat fungování systému a nastavení procesů
služeb a řešení optimalizovat.
D. Pilotní projekt na využití video komunikace ve službách pro seniory: Praha 7 by měla
pokračovat v komunikaci s norským partnerem projektu Triangulum, společností Lyse, a
vyjednat možné podmínky pilotního projektu. Ideální je pilotní projekt, který naváže na
spolupráci s poskytovateli tísňové péče/služeb asistovaného života, a ověří možnost
rozšíření systému o nové funkcionality, které umožňuje platforma Lyse. Prvním krokem by
mělo být zprostředkování komunikace mezi Lyse a lokálními partnery a identifikování
možných přínosů platformy pro video komunikaci i model jejího nasazení a financování.
Výhodou je, že je možnost platformu pro video komunikaci upravovat dle lokálních
podmínek a potřeb.
Odhad trvání aktivity: 1-2 měsíce na navázání komunikace a 6 měsíců na úpravu
řešení pro lokální podmínky a otestování.
E. Zvýšení informovanosti všech klíčových aktérů: V současné době mezi formálními i
neformálními pečujícími panuje malá informovanost o možnostech tísňové péče.
Doporučujeme vytvořit jednoduchou brožuru o možnostech tísňové péče, zorganizovat
seminář pro poskytovatele sociálních i zdravotních služeb na Praze 7, a podpořit včasné
indikování potřeby tísňové péče u jejich klientů.
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Odhad trvání aktivity: 1-2 měsíce na přípravu brožury a komunikační strategie a dále
její průběžná realizace.
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CHYTRÁ DOMÁCNOST
Účel opatření

Moderní chytré domácnosti v současné době tvoří rozvíjející se segment, a představují velký
budoucí potenciál pro zlepšení úrovně péče o zákazníky, ale i otevření nového odvětví pro
firmy či investory.
V segmentu trhu seniorské péče ale musí systém komplexní inteligentní domácnosti
respektovat základní pravidla:









Respektování úrovně znalostí a schopností seniorů s ohledem na minimalizaci jejich
zásahů do systému
Ovládací prvky respektující omezení jemné motoriky seniorů
Zobrazovací prvky
Zajištění stupně dohledu seniorů
Včasná a spolehlivá detekce nebezpečných stavů a událostí
Eliminace falešných poplachů
Možnost vzdáleného přístupu /dohledu a ovládání
Umožnění integrace e-health technologií.

Prvky chytré domácnosti by měly zvýšit bezpečí seniora, ale také zvýšit úroveň komfortu
bydlení a zároveň minimalizovat nutnost interakce seniora se systémem na nutné minimum.
Systém musí pracovat automaticky “na pozadí”. Systém umožní monitorovat vnitřní kvalitu
prostředí a spotřebu energií.
Prvky systému by měly být voleny tak, aby dokázaly detekovat abnormální stavy, a aby byly
schopny vyvolat akční zásah, kterým by na abnormální stav upozornily, nebo ho rovnou
pomohly řešit.
Kromě zvýšení bezpečí a komfortu klienta pomáhá chytrá domácnost snižovat spotřebu
energií pomocí regulace vytápění, větrání a osvětlení.

Popis technologického opatření
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Systém chytré domácnosti by měl v sobě spojovat tradiční prvky měření a regulace se
zaměřením na detekci nebezpečných stavů, a možnost napojení e-health komponent, které
budou seniora přímo monitorovat. Další dnes velmi se rozvíjejícím segmentem je monitoring
pomoc IP kamerových systémů, které jsou integrovatelné přímo do celkového systému
monitoringu domácnosti. I když tento rámec má v ČR zatím poměrně zásadní legislativní
bariéry, dokáže ušetřit podstatnou část prostředků na osobní návštěvy u seniorů, a v mnoha
případech i zrychlit detekování nebezpečných stavů a zrychlit přivolání případné pomoci.
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Obrázek 11 Chytrá domácnost

Prvky chytré domácnosti využitelné pro seniorské bydlení lze dělit na několik skupin:
 Měření spotřeb
 Bezpečnostní čidla a senzory
 Prvky měření a regulace
 e-Health komponenty
 IP kamery
 kontroléry/koncentrátory dat atd.
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Prvky systému chytré domácnosti
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Zpracováním dat ze senzorů z těchto skupin lze detekovat anomální stavy, které mohou
poukazovat na nestandardní chování seniora, nebo na přímo život ohrožující stavy.
Měření spotřeb
Mezi základní měření spotřeb spadají zařízení pro měření spotřebované elektrické energie,
včetně podružných měřičů jednotlivých okruhů. Z údajů elektroměrů a jejich časové závislosti
lze detekovat stavy anomálního odběru a následně vyvolávat alarmy, či případně upozornit
seniora na potenciální problém. Pokročilé algoritmy vyhodnocování spotřeb jsou schopné se
samy učit průběh spotřeby včetně maximálních odchylek. Z těchto statistických dat je možné
získat konfidenční interval, a při jeho překročení vyvolat varování případně alarm.

Obrázek 12 Měření spotřeby

Měření spotřeby plynu – elektronický odečet plynu je velmi důležitým a levným prvkem, který
umí zabránit nebezpečným stavům. V případě detekce dlouhodobého úniku je možné
automaticky uzavřít přívod plynu a zalarmovat seniora či případně ověřit jeho zdravotní
kondici. Měřič spotřeby plynu může fungovat samostatně se svým vlastním rádiovým
přenosem dat, nebo být napojený na centrální prvek systému, který sbírá data z jednotlivých
senzorů.
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Měření spotřeby vody – je velmi užitečný prvek, který v kombinaci s automatickým uzávěrem
vody může zabránit materiálovým škodám. Dlouhodobá spotřeba vody nebo spotřeba v
neobvyklém čase indikuje problém, který je třeba rychle řešit. Elektronický odečet vodoměru
je vhodné kombinovat s automatickým uzávěrem vody a čidlem zaplavení
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Obrázek 13 Měření spotřeby 2

Bezpečnostní čidla a senzory
Primárním účelem bezpečnostních čidel a senzorů je detekce nebezpečných stavů. Mezi
základní detektory patří:









Detekce požáru a kouře
Detekce jedovatých plynů
Detekce hořlavých plynů
Detekce teploty
Detekce tříštění skla
Detekce zaplavení
Detekce pohybu
Detekce otevřených dveří a oken

Některé z detektorů jsou dnes povinné, a v novostavbách musí být instalovány (detekce kouře
v prostoru kuchyně). Historické zkušenosti ukazují, že detektory požáru mají pro seniorské
bydlení velký význam a mohou zachránit nejen majetek, ale i životy. Dle používaného systému
vytápění pak mají smysl i detektory zápalných plynů nebo detektory jedovatých plynů (propanbutan, zemní plyn, CO, CO2 atd.).
Detektory pohybu dokáží zase určit, zda a před jakou dobou byla v objektu detekována aktivita
seniora. V případě dlouhé doby bez aktivity (např. více než 24h) je možné seniora kontaktovat,
nebo vyslat terénního pracovníka na ověření.
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Obrázek 14 Detektory

90

Prvky měření a regulace
Tato skupina se skládá z běžných prvků ovládajících především tepelný komfort v místnosti,
případně dodávku čerstvého vzduchu. Typicky se jedná o pokojové termostaty, čidla kvality
vnitřního vzduchu a navazující akční členy například v podobě termostatických nebo dálkově
ovládaných hlavic otopných těles. Řízením otopných systémů lze dosáhnout značných úspor
a zabránit zbytečnému plýtvání energiemi.

Obrázek 15 Měření a regulace

e-Health komponenty
Centralizované řídicí systémy mohou být vybaveny rozhraním pro komponenty měřící aktuální
zdravotní stav seniora. Typickým rozhraním pro tyto zařízení je dnes BlueTooth.
IP Kamery
IP kamera je velmi užitečným pomocníkem při asistenci seniorů, a zjištění jejich aktuálního
stavu, případně stavu monitorované domácnosti. Přestože využívání IP kamer má v ČR
značná legislativní úskalí, tak v mnoha zemích se pro účely asistované péče využívá.
Využívání obrazové informace značně zrychluje rozhodovací proces o akčním zásahu
v místě, a zkracuje dobu latence mezi vznikem alarmové situace, jejím ověřením, a akčním
zásahem. Zároveň dochází ke značným úsporám vynaloženým na terénní pracovníky a jejich
čas. I v ČR lze do budoucna předpokládat legislativní úpravy, které umožní využívání kamer
se souhlasem monitorovaného subjektu.

Obrázek 16 IP kamera

Kontrolérem nazýváme zařízení, které je jednak zodpovědné za odečet hodnot z jednotlivých
senzorů, tak za vykonání akčního zásahu dle předprogramovaného algoritmu (PLC programable logical controler). Některé kontroléry zároveň umožňují ukládání dat do trvalé
paměti pro následnou analýzu či vytváření přehledů. Právě kontrolér by měl být vybaven
možností komunikace dat do internetu, a skrze jeho webserver je možné systém nejen
monitorovat, ale i ovládat a spravovat. Zároveň je kontrolér zodpovědný za zasílání dat do
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Kontroléry a koncentrátory dat
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cloudové databáze, která umožní dohled operátora, případně i pokročilé zpracování
naměřených dat. Cloudová databáze slouží i jako primární úložiště veškerých provozních dat.
Nadstavbové vrstvy jsou zodpovědné za přístup k databázi i za prezentaci dat operátorovi
nebo jiným zainteresovanýcm subjektům. Systém řeší i bezpečnost a hierarchii oprávnění a
přístupu k jednotlivým objektům a datům.

Obrázek 17 Kontroléry a koncentrátory dat

Možnosti zobrazení dat a ovládání systému
Prvky chytré domácnosti nemusí vždy pracovat v plně automatickém režimu, a uživatel musí
mít možnost nastavit alespoň komfortní hodnoty, které budou vyhovovat právě jemu. Z tohoto
důvodu je nutné implementovat ovládací prostředí na vhodnou platformu. Dnes se nabízí celá
řada platforem, které mohou sloužit jako ovládací prvek systému. Je nutné přiznat, že ne
všechny jsou ale vhodné pro seniory.
Mezi základní platformy patří:






Tablet
Smartphone
Osobní počítač
Smart Televizor
Pokojový ovladač systému
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Obrovskou výhodou je dnes možnost využití aplikací hned na několika platformách. Aplikace
v systému android dnes můžeme spouštět jak na tabletech, smartphonech, tak na některých
chytrých televizorech SmartTV. Podmínkou je ale instalovaný systém android. Bohužel nelze
říci, že by ani jedna ze jmenovaných variant byla vhodná pro seniory. Většina dnešních
systémů zároveň nabízí možnost ovládání přes webový prohlížeč přes internet tak, že uživatel
přistupuje na dedikovanou internetovou stránku, kde jsou ovládací prvky systému. Jako
nejpřijatelnější řešení se ale pro seniory jeví dedikovaný ovladač systému na fixním místě v
bytě. Zde platí více než kdekoli jinde, že jednoduché a přehledné ovládání je základem
spokojenosti seniora.
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Obrázek 18 Možnosti zobrazení dat

Návrh řešení pro Prahu 7
Komplexní systémy inteligentních domácností jsou dnes stále ještě cenově nákladné.
Komplexní vybavení rodinného domu systémem inteligentní domácnosti se dnes pohybuje v
rozmezí 200-500 000 Kč. To nemusí platit v případě menšího systému určeného pro
seniorskou péči, kde neklademe důraz na ovládání médií a komfortních prvků, ale klademe
důraz na bezpečnost seniorů.
V minimalistické základní verzi se může jednat pouze o systém vzdáleného odečtu spotřeb,
kdy je také možné detekovat mnoho nestandardních stavů. V takovém případě je možné
kalkulovat s cenou 15-30 000 Kč/ jednotku, a je možné využít některé z IoT bezdrátové sítě s
pokrytím v městské části Praha 7 (ČRA LoRaWAN, SimpleCell Sigfox).
V základní verzi se systém může skládat pouze z několika senzorů a centrální jednotky a
náklady na instalaci nebudou překračovat cca 40-60 000 Kč. U dovybavení stávajících objektů
je navíc možno využít bezdrátových technologií, a tím snížit investiční náklady na minimum.
Centrální prvek systému by v tomto případě již měl umožňovat přístup k internetu, a být
schopen komunikovat s centrální databází operátora služby.
V pokročilé verzi, která bude vybavena komplexním řízením a množstvím bezpečnostních
čidel i akčních členů (uzávěr plynu, vody), je nutné počítat s instalačními náklady v řádu 80150 000 Kč / jednotku. Připojení na nadřazený systém sběru dat je takřka nutností.
Navrhujeme vytipovat vhodný objekt pro seniorské bydlení a vybavit několik jednotek (2-5)
systémem chytré domácnosti pro ověření přínosu pro seniory, a zároveň vyhodnocení
náročnosti pro zaměstnance městské části. Do celkových nákladů je ale nutné započítat i
nutný SW pro sběr a vyhodnocení dat, který může provozovat městská část samotná, nebo
její externí firma zajišťující služby asistovaného seniorského bydlení.

Instalace systémů do již stojících domů

Použití prvků spojených pomocí metalického vedení bývá obvykle sice spolehlivější, avšak
instalačně značně komplikovanější, a vyžadující stavební zásahy do konstrukce. Proto často
bývá řešení pomocí drátového propojení v celkových instalačních nákladech dražší, a je
hlavně využíváno u novostaveb, a v případě větších rekonstrukcí. Bezdrátové technologie
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V současné době je na trhu množství systémů, které podporují prvky propojené pomocí
metalického vedení (RS485, KNX, LAN, CIB, DALI), nebo které využívají bezdrátového
přenosu dat (IQRF, RFox, Inels atd.).
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prodělaly značný vývoj a prvky, které je využívají, jsou dnes cenově srovnatelné s prvky s
drátovým rozhraním. Dnešní bateriově napájené systémy vydrží na baterii pracovat i několik
let (2-3 roky, dle typu senzoru nebo ovládacího prvku). Nevýhodou je nutná výměna baterií,
která se promítá do provozních nákladů systému. Při započítání nutných stavebních úprav při
instalaci drátových prvků chytré domácnosti vychází bezdrátová varianta levněji, a instalace
je snazší. Bezdrátové prvky s drátovými je velmi často možné kombinovat v jediném systému.

Doporučený postup: první kroky
Technologie pro oblast chytré domácnosti jsou dostupné na trhu. Výzva spočívá v jejich
integraci do systému služeb pro seniory. Jako ideální se jeví využít stávající infastrukturu
tísňové péče a rozšířit jí o data ze senzorů v domácnosti.

B. Pilotní projekt využití prvků chytré domácnosti ve spolupráci s poskytovateli
tísňové péče: Další pilotní projekt, či část většího inovačního projektu, by se měla
zaměřit na implementaci prvků chytrého bydlení do stávajících služeb tísňové péče.
Někteří poskytovatelé již mají zkušenost s využíváním pohybových čidel
v domácnostech klientů, které kromě monitoringu stavu klienta slouží pro zabezpečení
domácnosti. Po technické stránce by nemělo být řešení problematické, klíčové bude
začlenit do existujících procesů služeb. Pilot by se měl zaměřit zejména na následující:
a. Definování ideálního setu senzorů s ohledem na přidanou hodnotu dat, cenu
řešení a náročnost instalace.
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A. Pilotní nasazení prvků chytré domácnosti v rámci residenčních služeb Prahy 7:
Zavedení prvků inteligentní domácnosti do residenčních služeb Pečovatelského centra
Praha 7 může probíhat společně s budováním dispečinku služeb asistovaného života
(rozšířená tísňová péče), nebo na něj může navazovat. Vytvoření dispečinku je však
podmínkou rozvoje prvků chytrého bydlení v návaznosti na sociální služby. V rámci
pilotního projektu je třeba řešit zejména nastavení procesů práce s daty v rámci
organizace. Data by měla sloužit jak sociálním pracovníkům pro monitoring stavu
klienta, tak pro vyhodnocení krizových správci budovy pro optimalizaci jejího provozu
a zvýšení komfortu.
Část vybraného objektu se může díky vytvořené infrastruktuře přeměnit na living-lab,
kde bude možnost testovat v reálných podmínkách řešení jako celek i dílčí technologie
v rámci výzkumných projektů s firmami a univerzitami. To může přinést finanční úspory
zavedení nového řešení. Pro MČ je ideální podobné řešení realizovat v rámci
vědeckovýzkumných projektů, díky kterým dosáhne na prostředky určené na inovace,
a zároveň bude díky přítomnosti univerzitního partnera zajištěna objektivní garance
kvality. Pilotní projekt by měl řešit následující otázky:
a. Funkční propojení dat z chytré domácnosti a senzorů tísňové péče a integrace
dat do jednotného uživatelského rozhání.
b. Automatické zpracování dat a generování automatických upozornění a alarmů.
c. Definování procesů a rozdělení kompetencí mezi sociální pracovníky, správce
budovy a externí služby.
d. Zhodnocení přínosu a zpětné vazby pracovníků služby a klientů.
MČ by měla svou zkušenost s prvky chytrého bydlení aktivně sdílet s ostatními
poskytovateli, a pomoci jim řešení replikovat v jejich budovách.
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Automatické zpracování dat a generování automatických upozornění a alarmů.
Integrace dat do existujících systémů tísňové péče.
Popis procesů instalace řešení do domácnosti.
Postup řešení nově detekovaných situací (zima v bytě, únik vody, nízká kvalita
vzduchu).
f. Obchodní model.
g. Zhodnocení přínosu a zpětné vazby pracovníků služby a klientů.
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e.
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10

ELEKTROMOBILITA
Účel a popis opatření

Cílem záměru je implementace elektromobility pro specifické potřeby MČ Prahy 7. V širším
kontextu tento cíl plně koresponduje se strategickými plány ČR, jako je Národní akční plán
čisté mobility (NAP CM), Národní program snižování emisí a další strategické dokumenty
vlády ČR v oblasti energetiky, dopravy a životního prostředí pro období 2014-2020 s výhledem
do roku 2050.
Elektromobilita je jako hlavní prioritní oblast závazně uvedena i v novém energetickém balíku
EU, v souvislosti se snížením emisí oproti roku 1990, kdy cíle současného stavu (snížení o 20
% do 2020) jsou upraveny novým legislativním návrhem EU, cíl na snížení o 40 % do roku
2030.
Jedna ze směrnic novelizovaného energetického balíku nově upravuje také souvislosti mezi
elektromobilitou a energetickou náročností budov, kdy nově postavené budovy s více než
deseti parkovacími místy musí mít implementovány nabíjecí stanice pro EBV.

Obrázek 19 Eco-plakety pro některé členské země EU50

50

https://www.green-zones.eu/cz.html
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Elektromobilita s největší pravděpodobností podle dosavadního vývoje nenastoupí rapidně
tak, aby úplně vytlačila uhlovodíková paliva. Spíše se bude jednat o evoluční proces, kdy po
určitou nezbytně nutnou dobu budou souběžně koexistovat uhlovodíková a alternativní paliva.
(Obr. 20).
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Obrázek 20 Paliva51
BEV - vozidlo s čistě elektrickým pohonem a bateriemi, PHEV – plug-in hybridní vozidlo (umožňuje dobíjení ze
zásuvky), HEV - hybridní vozidlo (bez možnosti dobíjení ze zásuvky), EV - obecné označení vozidel s elektrickým
pohonem, které lze dobíjet ze zásuvky (BEV+PHEV), ICE - Internal combustion engine, spalovací motor využívající
benzín, naftu, LPG, CNG a LNG

Současné překážky v ČR pro rapidní rozvoj elektromobility









51

Pořizovací cena elektromobilu, která je vyšší ve srovnání s automobily se spalovacími
motory, zvolna klesající ceny baterií oproti původním odhadům, rychlost vývoje nových
typů baterií a jejich zavádění do praxe.
V ČR zatím chybí jednotná podpora a systémová státní strategie pro rozvoj
elektromobility, také chybí výraznější přímé a nepřímé pobídky pro její rychlejší
implementaci ve srovnání s ostatními členskými státy EU.
Absence rozsáhlejší dobíjecí infrastruktury, její malá hustota ve srovnání s jinými
zeměmi EU, strategické umístění u dálničních a hlavních silničních tras, plošné pokrytí
ve velkých a menších městech.
Ekonomické bariéry rozvoje a určitý EV paradox. Komerční investice do dobíjecí
infrastruktury na jedné straně stagnují z důvodu malého využití nabíjecích stanic
nedostatečným počtem elektromobilů.
Na druhé straně jsou malé počty nově registrovaných elektromobilů, kdy jedním
z hlavních důvodů je také malý počet veřejně dostupných dobíjecích stanic a jejich
nerovnoměrná hustota umístění.

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/54377/64225/657999/priloha001.pdf
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Přínos elektromobilty
I přes výše popsané překážky přináší elektromobilita nové možnosti a řešení pro jednotlivé
městské části a jejich celky.
Zejména pak:















Snížení emisí škodlivin znečisťujících ovzduší z dopravy jako CO2, NOx, prachové
mikročástice, obzvláště ve městech a jednotlivých MČ, snížení tzv. uhlíkové stopy.
Zlepšení životního prostředí, snížení závislosti na uhlovodíkových palivech, snížení
úrovně hluku v městských aglomeracích a jejich okolí a dalších negativních dopadů
dopravy na životní prostředí
Snížení provozních nákladů, u elektromobilů jsou náklady na pohonné hmoty
přibližně na úrovni jedné třetiny ve srovnání s úsporným dieselovým nebo
benzínovým spalovacím motorem
Snížení nákladů na údržbu, elektrické pohonné ústrojí v elektromobilu je o mnoho
jednoduší zařízení, které se skládá z méně součástek, ve srovnání s klasickým
spalovacím motorem, kde je běžně více než 1000 různých součástek. Elektromotor je
výrazně efektivnější než motor spalovací, zároveň méně poruchový, má vyšší
životnost (nejsou zde vysoké tlaky, velké tření, vysoké teploty, výfukový systém,
díky rekuperaci při brždění také malé opotřebení brzdové soustavy atd.)
Diverzifikace energetického mixu v souvislosti s tzv. chytrou energetikou, pozitivní vliv
na utváření tzv. inteligentních měst a městských celků. Součástí konceptu chytrého
města je jednak důraz na efektivitu, jednak na minimalizaci emisí (ideálem jsou
bezemisní města „čistá města“). Tzv. chytrá energetika spolu s elektromobilitou je
jedna z klíčových strategií pro dosažení těchto cílů.
Využívání elektromobilů MČ Prahy 7 kromě ekonomických a ekologických souvislostí
přináší také pozitivní dopad v rovině společensko-sociální.
Ukazuje progresivní a zodpovědný přístup MČ vůči svým obyvatelům a životnímu
prostředí, a zároveň přispívá k osvětě při propagaci elektromobility ve městských
aglomeracích.
Důležitou součástí dlouhodobé propagace elektromobility je také pořádání různých
odborných seminářů, prezentací, panelových diskusí s přizvanými odborníky.
Dále pořádání veřejných dní elektromobility spolu se zástupci výrobců elektromobilů
s praktickými ukázkami pro veřejnost, vše pod záštitou MČ Prahy 7, ideálně
v koordinaci s dalšími podpůrnými projekty jako je Evropským týdnem mobility,
CIVITAS, Smart Cities, Projekt Zdravé město atd.
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Některé klíčové faktory, které zásadně ovlivňují poptávku po elektromobilitě
Potřeby zákazníků

Klíčové faktory

Popis klíčových faktorů

Potřeby mobility

Dojezd

Současný běžný dojezd do 150 km na jedno dobití
může limitovat používání čistých elektromobilů. U
PHEV se neočekávají žádné dojezdové nevýhody ve
srovnání s vozidlem se spalovacím motorem

Neomezená
mobilita

Požadavek flexibility (vždy dojedu). Očekává se, že
čistý elektromobil bude jedním ze dvou aut v
domácnosti, PHEV jediným

Pokrytí
infrastrukturou

Využití elektromobilu je ovlivněno širokou
dostupností bezpečné a pohodlné infrastruktury

Nákladové potřeby Tržní faktory
(TCO)
Regulatorní
prostředí
Potřeby image

Klíčovými faktory, které ovlivní atraktivitu vozidel na
elektrický pohon, budou očekávaný pokles cen
baterií a vývoj ceny pohonných hmot
Atraktivitu vozidel na elektrický pohon mohou
výrazně zvýšit monetární i nemonetární pobídky

Nabídka vozidel Dostupnost různých značek napříč segmenty je
(segmenty,
nezbytná pro naplnění potřeb uživatelů v oblasti
značky)
pohodlí, velikosti a výkonu, naplňuje potřeby i v
oblasti image

52

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/54377/64225/657999/priloha001.pdf
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Tabulka 16 Analýza Roland Berger52
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Řešení na úrovni MČ Praha 7
Současný stav MČ Praha 7, vozový park a jeho využívání
Pečovatelské centrum Prahy 7 (PČP7) pro své činnosti aktuálně provozuje 7 užitkových vozů.
(Tab. 17)
Počet
vozidel

Model vozidla

3x

Fiat Ducato

1x

Opel Movano

1x

Opel Vivaro

1x

Fiat Doblo

1x

Škoda Fabia

Tabulka 17 Vozový park Pečovatelského centra

Dojezdové vzdálenosti jednotlivých vozů se liší podle jejich účelů použití. Vozy se využívají
k rozvozu jídel po Praze 7, pro odvozy klientů k lékařům, (a to i do dalších nemocnic mimo
městkou část Prahy 7), dále se některá vozidla využívají pro svoz prádla, odvoz nákupů atd.
Podle dodaných informací najezdí vozy dohromady měsíčně celkem 2 800 km.
Časový profil využití jednotlivých vozů se také liší, ale na základě dodaných informací se jedná
o provoz, který začíná v 7,15, s první přestávkou v 9,30, kdy dochází k nájezdu vozů do části
prostoru kuchyně, kde následuje desinfekce a čištění přepravní části vozu před rozvozem
jídel. Probíhá zde kompletace objednávek jídel pro následný rozvoz po Praze 7. Ten končí
v 14 hodin. Po tomto časovém úseku je prováděno mytí převozních termoboxů a přepravních
nádob od jídel, je prováděna údržba vozidel, a opětovná desinfekce a mytí převozní části
vozů.
Vozy po zbytek dne zajištují služby pro potřeby PČP7 až do konce pracovní doby. Ve
večerních hodinách již vozy zpravidla nejsou využívány. V souvislosti s přepravovaným
nákladem a plánovanému využití elektromobility je také důležité zmínit druh a váhu nákladu.
Převážná část přepravovaného nákladu je dle dodaných informací lehčího charakteru, někdy
dochází ke stěhování klientů i s těžším nákladem, dochází také často k přepravě osob
s různou úrovní mobility, včetně osob upoutaných na invalidní vozíky.
Účel všech vozidel by se dle dostupných informací dal charakterizovat jako univerzální.
Některá mají možnost vyjmout sedadla pro přepravu rozměrově větších nákladů, a větší vozy
mají také konfiguraci k přepravě 8+1 osob.
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K dispozici jsou také k nahlédnutí knihy jízd jednotlivých vozů, kde řidiči obvykle
zaznamenávají informace o používání vozidel s pravidelnou měsíční uzávěrkou.
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Návrh obnovy vozového parku pečovatelského centra Prahy 7
1) Specifikované priority pro MČ Prahy 7, Nákup nového vozidla/ nových vozidel:
2) Preferovaný typ vozu je bus 8+1 (prosklený) s vyjímatelnými sedačkami
3) Hlavní účely pro používání vozidel jsou rozvozy klientů, rozvozy obědů, nákupy,
přeprava různého materiálu atd.
4) Požadované parametry na velikost vozu – po vyjmutí prostředních sedaček je nutný
prostor k přepravě termoboxů a nádob na obědy, dále musí mít vůz schopnost
přepravovat i hendikepované osoby včetně invalidních vozíků, zároveň musí
disponovat dostatečným zavazadlovým prostorem podobným jako současně
využívané vozy.
5) Počet plánovaných vozů – nákup jednoho vozidla do konce roku 2017 a jednoho
během jara 2018
6) Rozpočet na jedno vozidlo je od 600 000,- Kč výše, bude ale záležet na konkrétně
nastavených parametrech, přesnou cenu zřejmě ukáže až poptávkové řízení
Doporučená etapizace činností a odpovědnosti
Pro jednotlivé městské části je jako jeden z prvních kroků pro implementaci chytré energetiky,
elektromobility a dalších klíčových oblastí tzv. inteligentního města doporučováno vytvoření
pozice městského energetika (ME), (pokud jí městská část ještě nemá, nebo pokud je oblast
energetiky nesystémově rozdělena mezi různé zaměstnance, s nejasnou odpovědností za
určitou oblast).
Jako alternativu je možné zvážit výběr stávajícího zaměstnance/zaměstnanců MČ Prahy 7
se zkušenostmi z oblasti energetiky, facility managementu atd., jeho dalšímu odbornému
školení v souvislosti s plánovanou implementací elektromobility a jejího praktického využití,
seskupení pravomocí a odpovědnosti tak, aby mohl vykonávat budoucí koordinační roli pro
chytrou energetiku.
Nutným krokem je také detailní analýza současného vozového parku MČ Prahy 7. Zejména
pak analýza jízdních knih vedených u jednotlivých vozů a jejich efektivního využívání a
periodicity.
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Cílem této detailní analýzy spolu se zapojení principů participace (řidiči vozů, klienti, které
převážejí atd.) by mělo být určení konkrétního využití jednotlivých vozů jak z hlediska
dojezdových vzdáleností, tak z hlediska objemu a množství přepravovaného nákladu a osob,
periodicity jednotlivých jízd.
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Důležité otázky pro praktickou implementaci elektromobility:








Je nutné provozovat stejný počet rozměrově shodných vozidel jako je tomu současně?
Není vhodnější pro neperiodické stěhování klientů, využít pronájmu většího vozidla
např. několikrát do roka bez nutnosti vlastnit rozměrově větší vozidlo, které nebude
většinu času využívat svojí maximální nosnou kapacitu?
Není možné identifikovat některé jízdy s klienty jako např. jízdy do lékáren,
k lékařskému vyšetření, na zprávu sociálního a důchodového zabezpečení, na poštu,
k obvodnímu lékaři atd., které by se daly ekonomicky a funkčně řešit formou veřejně
dostupných komerčních subjektů, které se specializují na tento typ služeb, jako jsou
například taxi sanitka, novodobá sanitka apod.
Bylo by ekonomicky a technicky výhodné zavést určitou formu aktivního rezervačního
systému za pomoci využití moderních aplikačních nástrojů?
Zvážit vhodnost aplikace participativního plánování v souvislosti s vnímáním možného
využití elektromobilů současnými klienty, zaměstnanci a dalšími relevantními osobami
pro potřeby MČ, zejména pak očekávané výhody, nevýhody, zlepšení služeb, komfortu
a celkového přínosu, které by implementace elektromobility přinesla MČ Prahy 7?

Na základě výsledků analýz jízdních knih a výstupů z participativního plánování by
mělo dojít k dalším rozhodnutím.
Z hlediska ekonomického a provozního je možné zvážit variantu zapůjčení elektromobilu
spolu s čipovou kartou pro dobíjení formou pronájmu na určitou dobu pro vyzkoušení EV
v testovacím/pilotním provozu, jako náhradu např. za Škoda Fabia.
Velkou nevýhodou tohoto řešení je závislost na veřejně dostupné síti dobíjecích stanic.
Pro nákup elektromobilů městskými částmi byly často úspěšně využity různé podpůrné
programy a dotační výzvy, které jsou dále průběžně vyhlašovány nebo plánovány v blízké
budoucnosti.
Jedná se o podpory ve spolupráci s MŽP (program NPŽP), MPO (program OPPIK), MMR
(program IROP), MD (program OPD), pro pořizování vozidel s alternativním pohonem
veřejnými zadavateli.
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Alternativním pohonem jsou myšleny vozy čistě elektrické, dále vozidla na zemní plyn a
zkapalněný ropný plyn, hybridní a plug-in hybridní vozidlo a také vozidla na čisté či
vysokoprocentní biopalivo a vodík.
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Možné varianty vozů na čistě elektrický pohon jako náhrada za stávající vozový park
Současný

Elektrický vůz

Cena*

Kapacita baterií

vůz
Fiat Ducato

Dojezd na jedno nabití
(NEDC metodika)**

Volkswagen eCrafter

Není zatím stanovena

43kWh

200 km

EVC J39/J51 (Citroen Jumper)

2,25/2,45 mil

39 kWh/51 kWh

100 km/ 140 km

Fiat Ducato Electric

Zatím není dostupné v ČR

33 kWh

145 km

Renault Master ZE

Zatím není v ČR dostupný

33 kWh

200 km

Iveco Daily Electric

Zatím není dostupný v ČR (pro 30 kWh/ 60 kWh

110/160 km

orientaci £100,000 v UK)

Opel

Fiat Ducato Electric

Zatím není dostupné v ČR

33 kWh

145 km

Renault Master ZE

Zatím není v ČR dostupný

33 kWh

200 km

Iveco Daily Electric

Zatím není dostupný v ČR (pro 30 kWh/ 60 kWh

Movano

90/130 km

orientaci £100,000 v UK)

Opel Vivaro

Fiat Doblo

Nissan e-NV 200 Voltia MAXI

Cena zatím není známa

40 kWh

140 km

Nissan e-NV200

Cca 870 000,-

40 kWh

280 km

Renault Kangoo ZE Maxi

Zatím není dostupný v ČR

33 kWh

270 km

Fiat Doblo Electric

Zatím není dostupné v ČR

nezjištěno

150 km

Peugeot Partner Electric

695 000, / 725 000,-

22,5 kWh

140 km

930 000,-

35,8 kWh

300 km

Cca 800 000,-(cena pro ČR

41 kWh (model

300 km

zatím není stanovena)

2017, zatím není

Furgon L1/L2
Škoda Fabia VW e-golf
Renault Zoe

v ČR dostupný)
Nissan Leaf

950 000,-

40 kWh

370 km

Opel Ampera-e

Cca 890 000,-(cena pro ČR

60 kWh

500 km

zatím není stanovena)
Hunday Ioniq

880 000-990 000,-

28 kWh

280 km

VW up

640 000,-

18,7 kWh

160 km

Tabulka 18 Varianty vozů s elektrickým pohonem

Náhrada za Škodu Fábii jsou uvedeny jen některé příklady, na trhu je dostupných více značek a modelů vozů
podobných rozměrů
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*Ceny jsou pouze orientační
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**Dojezd se může lišit použitou metodikou hodnocení

Jak je patrné z tabulky 18, nabídka čistých elektromobilů je široká v segmentu malých vozů a
vozů nižší střední třídy, které by bylo možné použít jako náhradu za Škodu Fábii.
Nabídka v segmentu menších dodávkových vozů, popř. středních dodávkových vozů, je už
omezená, pro potřeby MČ Prahy 7 jako náhrada za stávající menší a střední dodávkové vozy
v kofiguraci van nebo minibus lze realisticky uvažovat o modelu Nissan e-NV 200, v
konfiguraci dodávka nebo minibus pro 7 osob.
Náhrada za velké dodávkové vozy v konfiguraci minibus nebo van typu Fiat Ducato a Opel
Movano je z pohledu čistě elektrického pohonu zatím komplikovaná, nový VW e-Crafter bude
dostupný na českém trhu až koncem roku 2017, cena zatím nebyla stanovená. Dalším
dostupným čistě elektrickým dodávkovým vozem je výrobek české firmy EVC J39/51.
U velkých a středních dodávkových vozů by mohla MČ Prahy 7 zvážit jako alternativní palivo
stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas-CNG). Nabídka vozů v této kategorii je na
českém trhu dostačující. CNG je také v kategorii alternativních paliv.
Z hlediska životního prostředí je produkce CO₂ o 25 % nižší, při používání bio-metanu jako
obnovitelného zdroje je redukce CO₂ ještě výrazně nižší. Nedochází téměř k žádné produkci
karcinogenních prachových mikro-částic (PM), k téměř nulovým emisím oxidu siřičitého,
aromatických uhlovodíků a aldehydů. Spalováním CNG dochází také k nižší produkci NOx
o 70 % a ke snížení hluku motoru53.

53

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cista_mobilita_seminar/$FILE/SOPSZP-IVECO_CNG_LNG20170314.pdf
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Obrázek 21 Čistota vzduchu
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Kromě nesporných výhod v souvislosti se životním prostředním a obzvláště kvalitou ovzduší
ve srovnání se spalováním benzínu nebo dieselu má ale CNG také některé nevýhody:
a) Poměrně řídká sít CNG plnících stanic
b) něco vyšší servisní náklady, vyšší pořizovací cena, dvojitá palivová soustava
c) Montáž nádrží na CNG zabere významnou část ze zavazadlového prostoru nebo
zabere prostor pro rezervu
d) Vozidla s plynovým pohonem mají často zakázán vjezd do podzemních garáží nebo
uzavřených parkovacích prostor s ohledem na bezpečnost. V ČR v současnosti záleží
na provozovateli garáží, jestli do svých prostor vozy na CNG vpustí.
V tabulce 19 jsou uvedeny některé dostupné modely:
Velké

Cena*

dodávkové vozy
Iveco Daily

910 000,-

Celkový dojezd Střední
CNG/Benzín**

dodávkové vozy

520 km

Fiat Doblo Maxi

Natural Power

Natural Power

CNG(Van,

CNG

Cena*

Celkový dojezd
CNG/Benzín**

470 000,-

750 km

630 000,-

1100 km

500 000,-

630 km

Minibus)
Fiat Ducato 3.0

750 000,-

510 km

16V Natural

VW Caddy Maxi
TGI CNG

Power CNG
(Van, Minibus)
Mercedes-Benz

1 000 000,-

1100 km

Opel Combo
EcoFlex CNG

Sprinter 316
NGT(CNG)
Tabulka 19 Dodávkové vozy na CNG
*Ceny jsou pouze orientační
** Dojezdy vozů se mohou lišit podle jednotlivých konfigurací, velikost nádrží na CNG, velikost benzínových nádrží

Dobíjecí stanice pro elektromobily
Hlavní město Praha se ve srovnání s jinými evropskými městy jako Vídeň nebo Amsterodam
potýká s nedostatečnou hustotou dobíjecích stanic. Radní hl. m. Prahy schválili zadávací
dokumentaci k projektu vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily v souladu
s programem Smart Prague.
Praha má v plánu vybudovat 59 nových míst pro rychlé nabíjení na frekventovaných
místech ve městě. Ty doplní současný počet 80 dobíjecích stanic.
Nové dobíjecí stanice budou dostupné jak pro veřejnost, tak pro městské organizace a
radnice, komerční subjekty, jednotky IZS, pečovatelské služby a příspěvkové
organizace.

MČ Prahy 7 musí při instalování dobíjecích stanic splnit závazná pravidla, které budou
v souladu s implementací směrnice č. 94/2014/EU – Novela zákona o pohonných hmotách.
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Pořízení elektromobilů MČ Prahy 7 sebou přináší také nutnost řešit dostupnost a rychlost
jejich dobíjení.
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Ta zahrnuje také oblast využívání alternativních paliv pro dopravu. Jedním z klíčových cílů
této novely je minimalizovat závislost dopravy na ropě a omezení dopadu dopravy na životní
prostředí.
Návrh zákona dále stanovuje příslušné povinnosti pro provozovatele dobíjecích stanic
vyplývající ze směrnice 2014/94/EU. Spolu s touto směrnicí a Národním akčním plánem Čistá
mobilita, dále zavádí evidenci dobíjecích stanic v databázi MPO, kdy je postavena na roveň
ostatním stanicím infrastruktury pro pohonné hmoty.
Jsou zde definovány pojmy jako dobíjecí bod, dobíjecí stanice, běžná dobíjecí stanice, vysoce
výkonná dobíjecí stanice a veřejně přístupná dobíjecí stanice.
V § 6q novely zákona - Provozování dobíjecí stanice, zde vyplívají jasná pravidla pro
provozování definované dobíjecí stanice.
Za běžné dobíjecí stanice budou považovány ty, jejichž výkon je maximálně 22 kW,
stanice s vyšším výkonem, tedy nad 22 kW, budou označeny jako vysoce výkonné.
Evidence se nebude týkat dobíjecích stanic pro jednostopá vozidla s výkonem do 3,7
kW.
V souvislosti s obměnou současného vozového parku a implementací elektromobility může
MČ Prahy 7 pro potřeby dobíjení těchto vozů instalovat vlastní dobíjecí stanici, která bude
využívána k dobíjení nového vozového parku.
Je ovšem nutné nejprve zjistit rezervovaný příkon na jističích v budově, kam má být
nabíjecí stanice umístěna, kolik příkonu z celkově rezervovaného je možné využít pro
nabíjení plánovaných elektromobilů, a je také třeba počítat s navýšením výkonu
v elektroinstalačním systému budovy.
Nabíjecí stanice lze velmi zjednodušeně rozdělit na dva hlavní typy:
1) Nabíjecí stanice na střídavý proud (AC) do 22kW/32 A (jednofázové a třífázové)
2) Nabíjecí stanice na stejnosměrný proud (DC) nad 22kW/32 A
Připojení elektromobilu se často liší technologií, kterou používají jejich výrobci. Odlišnosti jsou
jak ve způsobu dobíjení, tak v různých druzích druhy palubních nabíječek, které jsou jednotlivé
elektromobily vybaveny.
Při použití nabíjecí stanice prvního typu je střídavý proud měněn palubní nabíječkou
v elektromobilu na stejnosměrný proud, kterým se následně nabíjí baterie.
Rychlost nabíjení je závislá na použitém typu palubní nabíječky, která má velmi často omezení
daná výrobcem. Ceny těchto nabíjecích stanic se liší, ceny levnějších nabíječek se pohybují
mezi 20 až 70 tisíci Kč, jsou většinou umístěny na zdi tzv. wallboxy. Dražší stojanové nabíjecí
stanice s výkonem do 22kW se cenově pohybují v rozmezí 100 až 200 000 tisíc Kč.

Tyto rychlonabíjecí stanice jsou cenově nejdražší, ceny se pohybují od 15 000,- EUR a výše.
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Při použití druhého typu nabíjecí stanice je využíván přímo stejnosměrný proud (DC), Je de
facto jedno, jestli má palubní nabíječka omezení příkonu, protože se nabíjejí baterie
elektromobilu přímo z nabíjecí stanice 22kW(DC) a více bez použití palubní nabíječky, která
je např. omezena na 3,6kW(VW e-UP), nebo 7,4kW(BMW i3).
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Příkladem této super nabíjecí stanice může být Tesla Supercharger s výkonem 135kW (DC),
který bude brzy ještě zvětšen.
Nabíjecí stanice se také liší použitím dobíjecích konektorů na propojovacích kabelech
kompatibilní s různými typy zástrček u elektromobilů podle platných norem. Viz obr. 22.

Obrázek 22 Typy zástrček elektromobilů
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Možný harmonogram dobíjení jednotlivých elektromobilů v součinnosti
se specifickým provozem
Při zvážení časových profilů využití jednotlivých vozů MČ Prahy 7, které již byly zmíněny, by
bylo možné dobíjení jednotlivých elektromobilů rozdělit podle daného časového
harmonogramu.
a) Plné nabití baterií EV přes noc, kdy vozidla dle dodaných informací nejsou využívána.
b) Možné krátké dobití baterií EV v případě nutnosti při první přestávce v 9,30 hod., kdy
dochází k nájezdu vozů do části prostoru kuchyně, kde následuje desinfekce a čištění
přepravní části vozu před rozvozem jídel.
c) Možné krátké dobytí baterií v případě nutnosti při druhé přestávce v 14,00 hod., kdy je opět
prováděno mytí převozních termoboxů a přepravních nádob od jídel, je prováděna údržba
vozidel, a opětovná desinfekce a mytí převozní části vozů.
d) Na konci pracovní doby opět celonoční plné nabíjení baterií EV.

https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_promotion/52006703_EN_DE
_E-Mobility_LoRes.pdf
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Provozní náklady elektromobility
Ve srovnání s uhlovodíkovými palivy je přesný výpočet provozních nákladů komplikovanější.
Velkou roli zde hraje, zda je elektromobil dobíjen z veřejné dobíjecí stanice, nebo ze
soukromé, jestli je dobíjený např. v noci při využití levnějšího tarifu, popř. podle cenového
tarifu, který MČ nebo obec získala využitím tzv. energetické aukce.
Ovšem náklady na dobíjení elektromobilu ve srovnání s cenou benzinu nebo dieselu jsou
řádově mnohem nižší, tudíž zjednodušené provozní náklady na 100 km jsou také výrazně
nižší, jak ukazuje tabulka 20.
Elektromotor

Spalovací motor

Spotřeba na 100 km

15 kWh (el. energie)

8 l Benzín natural 95

Cena / Jednotka

4,54 Kč / kWh

30,-Kč / l

Cena / 100 km

68,- Kč (40,- Kč noční proud)

240,-Kč

Tabulka 20 Provozní náklady elektromotoru vs spalovacího motoru55

V případě elektromobility je přesnější se řídit celkovými náklady na provoz automobilu tzv.
TCO (Total Cost of Operation).
Provoz, servis a dobíjení elektromobilu je na jedné straně výrazně levnější (ve srovnání
s konvenčními vozidly), na druhé straně pořizovací cena EV, (kde jsou stále podstatnou
položkou baterie), je výrazně vyšší. Pro MČ a obce ovšem mohou do pořizovací ceny EV
(popř. CNG) vstoupit různé podpůrné programy a dotační výzvy, které mohou pořizovací
náklady značně a tím i TCO značně ovlivnit.
TCO zohledňuje jak fixní náklady (amortizace, cena kapitálu, pojištění, daně, náklady na řidiče
atd.) tak také variabilní náklady (pneumatiky, servisní údržba a opravy, náklady na pohonné
hmoty atd.).

55https://www.evexpert.cz/rady-a-tipy-zajimavosti-novinky-informace-evexpert/elektromobilita/naklady-

na-provoz-a-udrzbu-elektromobilu
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Obrázek 21 a 22 ukazuje reálné náklady na pořízení a provoz vozu při různém ročním
proběhu kilometrů a také po jak dlouhé době vyšší pořizovací cenu vyrovnají nižší
náklady na provoz elektromobilu.
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Spotřeba na 100 km

14,7 kWh

Spotřeba na 100 km

5,6 l

Cena energie

2 Kč za kWh

Cena energie

32 Kč za l

Za kolik ujede 100 km

29 Kč

Za kolik ujede 100 km

179 Kč

Tabulka 21 Srovnání nákladů dieselu a elektroauta

Obrázek 23 Srovnání nákladů 256

Vysvětlivky k obrázkům 22 a 23:
Náklady na údržbu jsou kalkulovány na základě servisního intervalu, který je u dieselového
motoru 30 tisíc km nebo 2 roky a u elektromotoru 15 tisíc km nebo jeden rok.
Kalkulace počítá s cenou nafty 32 Kč/l (průměrná cena za poslední 3 roky).

56

https://archiv.ihned.cz/c1-65447170-elektromobil-se-vyplati
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U elektrické verze Kia udává dojezd na jedno nabití přes 200 km (v reálném provozu je ale
třeba počítat s dojezdem výrazně nižším).
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Provozní náklady CNG/Benzín/Diesel
V souvislosti s předešle zmiňovaným alternativním palivem CNG jako další možnou variantou
pro částečnou náhradu současného vozového parku, je zde v závěru uveden jeden příklad
v tabulce 22, srovnání nákladů na pořízení vozidla a palivo, CNG, Benzín, Diesel (100 000
km)
Stejný model vozu-různé Doblo Maxi 1.4 T-Jet 88 Doblo Maxi 1.4 T-Jet/88 Doblo Maxi 1.6 MJT/77
kW Benzín

kW Diesel

302 580

320 480

4,9 kg

7,4 l

5,4 l

20,8

29,75

29,75

101 920

220 150

160 650

Cena za vozidlo a palivo 476 860

522 730

481 130

druhy paliva

kW CNG

Pořizovací cena (Kč bez 374 940
DPH)
Průměrná spotřeba
paliva (kg/l/100 km)
Cena paliva (Kč bez
DPH/kg/l)
Cena za palivo/100 000
km (Kč bez DPH)

na 100 000 km (Kč bez
DPH)
Tabulka 22 Provozní náklady CNG/Benzín/Diesel57

Doporučený postup: první kroky

57

http://www.auto.cz/test-fiat-doblo-maxi-natural-power-nejuspornejsi-80295
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A. Revize funkčních požadavků Pečovatelského centra na vozový park: Je třeba
analyzovat stávající využívání vozů a zhodnotit, zda není žádoucí upravit počet a
kapacitu vozů, či režim jejich využívání.
B. Zapůjčení či pronájem vozu a zkušební provoz: Před výběrem a nákupem vozů
doporučujeme pronájem jednoho vozu, který si vyzkouší co nejvíce pracovníků služby
tak, aby se seznámili s novou technologií a aby bylo další rozhodování založeno na
reálné zkušenosti.
C. Budování infrastruktury a postupná obměna vozového parku: V závislosti na
předchozích krocích bude třeba vybudovat přiměřenou kapacitu pro nabíjení
elektromobilů, či hybridních vozů a začít postupně obměňovat vozový park.
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11

OPTIMALIZACE ŘEŠENÍ PRO OSOBY
SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Navrhovaná řešení jsou popsaná ve verzi pro relativně zdravé seniory. Je třeba počítat s tím,
že mezi seniory je relativně velké procento osob s kognitivním, smyslovým nebo pohybovým
omezením, jak bylo představeno v analytické části. V současné době jsou výše uvedená
omezení překážkou k poskytování tísňové péče. V krátkodobé perspektivě dává smysl
nejprve technologie zavést v domácnostech zdravých seniorů, vzhledem k menší náročnosti
a možnosti používat více méně jednotné řešení a procesy. Do budoucna je však třeba řešení
upravovat a doplňovat tak, aby byla dostupná všem.
Osoby s problémy v oblasti kognitivních funkcí
Mezi nejčastější problémy ovlivňující kognitivní funkce u seniorů patří Alzheimerova choroba
a cévní mozková příhoda. Cévní mozková příhoda má v závislosti na zasažené oblasti mozku
velmi variabilní projevy, nicméně se zejména vyznačuje jednorázovým zhoršením, kdy až do
další příhody nedochází k závažnější progresi problémů a je dokonce možné částečné
zlepšení.
Alzheimerova choroba má tendenci k postupné progresi a zhoršování stavu. Jejím hlavním
znakem jsou narušení krátkodobé paměti, ztráta orientace v čase a místě, dále jsou narušeny
řečové schopnosti i porozumění. V pokročilejších stádiích se zhoršuje koordinace pohybů, a
zvyšuje se riziko pádů. Může také docházet k bezcílnému bloudění, a to i v noci. Dále se
objevují změny osobnosti, bludy, podezíravost, úzkost nebo deprese.
Umožnění kvalitní péče o osoby s raným či středním stadiem demence nebo po cévní
mozkové příhodě v domácím prostředí, je velkou výzvou. Technologické řešení v domácnosti
seniora může být podpořeno následujícími prvky:







Automatizace a vzdálené ovládni technologií: Na seniora by měly být minimální
požadavky, co se týká ovládání technologií. Příkladem může být automatická domovní
regulace, automatické rozsvícení světla v noci, či automatické vypnutí přívodu vody
nebo spotřebičů v případě potřeby. Domácnost seniora může být regulována i na dálku
formálním nebo neformálním pečujícím pomocí vzdáleného přístupu.
Monitoring denního režimu a chování: Lze sledovat denní aktivitu seniora a
automaticky indikovat neobvyklé situace (celý den neotevřel ledničku, nepustil vodu,
je aktivní v noci, ráno nevstal apod.). Díky detekci neobvyklého chování je možné
zajisti včasnou intervenci. Při rapidním zhoršování stavu je pak možnost včas zajistit
přesun do residenčního zařízení.
Podpora denního režimu: Pomocí hlasového komunikačního rozhraní lze seniorovi
automaticky připomínat denní aktivity – například vzít si léky, ohřát si a sníst oběd
apod. Lze využít kombinaci s dávkovačem léků.
Využívání chytré televize: U seniorů s kognitivním omezením je místo tabletu vhodné
používat chytrou televizi (Smart TV). Její výhodou je, že je neustále připojená ke zdroji
energie (není ji třeba dobíjet) a display je větší. Lze jí využít například pro rehabilitační
účely, zvláště ve spojení s herními konzolemi umožňujícími detekci pohybu (Nintendo
Wii, Xbox kinect). Další výhodou je, že na televize jsou senioři zvyklí a není tedy třeba
OBSAH
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se učit nové technologií, což je u osob s Alzheimerovou chorobou problém. Úkony
spojené s ovládáním televize jsou u seniorů uložen v dlouhodobé paměti.
Možnost automaticky zahájit hlasovou či obrazovou komunikaci: Pečující osoby
by měli mít možnost automaticky navázat hlasovou komunikaci s domácností seniora,
aby mu mohli asistovat v případě krizové nebo neobvyklé situace.
Videomonitoring: Možnost sledovat vzdáleně byt seniora pro lepší vyhodnocení jeho
aktuálního stavu/aktivity.

Osoby trpící částečnou nebo úplnou slepotou
Pro osoby trpící úplnou nebo částečnou slepotou existují speciální rozhraní pro počítač
využívající hlasovou navigaci, automatické čtení textu apod. Principy těchto řešení je možnost
využít i v oblasti domácí péče. Současné řešení tísňové péče je primárně závislé na
jednoduchém tísňovém tlačítku a hlasové komunikaci s dispečinkem. Díky tomu je možné jej
v nezměněné podobě využívat i u nevidomých.
U osob s částečně horšeným zrakem je pak vhodné, aby u aplikací (např. tržiště služeb)
existoval režim se zvýšeným kontrastem, větším textem, menším počtem prvků na obrazovce
a možností automatického předčítání textu.
Osoby trpící částečnou nebo úplnou hluchotou
U osob se zhoršeným sluchem je třeba zajistit dostatečnou hlasitost reproduktorů pro
komunikaci dispečinku se seniorem. Problematičtější je situace osob s úplnou hluchotou.
Zatímco nemají problém používat grafické rozhraní, nebo komunikovat pomocí klávesnice či
znakové řeči přes videohovor, je omezená jejich schopnost komunikovat v případě krizové
situace nebo reagovat na alarm. V prvé řadě je třeba mít v systému informaci, že se jedná o
osobu s omezenou schopností hlasové komunikace. V případě že dojde ke stisku tlačítka je
okamžitě zaslána pomoc do bytu seniora, či na jeho polohu ve městě. Další možností je IP
kamera v domácnosti, která se v případě stisknutí tlačítka spustí a dispečer má možnost
situaci zhodnotit vizuálně.
Osoby s výrazně omezenou mobilitou
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U osob s omezenou mobilitou je vhodná, podobně jako u osob s Alzheimerovou chorobou,
domovní automatizace a vzdálené ovládání domácnosti. V tomto případě však může na dálku
ovládat domácnost senior sám pomocí dálkového ovládání či tabletu. Existují řešení i pro
osoby s omezením pohybu horních končetin, kdy je možnost navigovat v grafickém rozhraní
tabletu pomocí pohybu očí. Dalším vhodným prvkem je například polohovatelná postel.
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LEGISLATIVNÍ
ŘEŠENÍ

A

PROCESNÍ

RÁMEC

Základním nárokem navrhovaných řešení je, aby je bylo možno realizovat v plné šíři bez
nutnosti legislativních změn. Právě legislativní bariéra bývá často uváděna jako jedna
z hlavních překážek sdílení dat a spolupráce poskytovatelů péče. Existují dvě základní
skupiny informací, které budou v rámci navrhovaných řešení zpracovávány a sdíleny: data o
poskytovatelích a data o klientech. Každá skupina informací vyžaduje jiný přístup a jinou
úroveň ochrany. V rámci obou skupin existuje jemnější dělení zohledňující míru důvěrnosti
informací a legislativní úpravu nakládání s nimi.

Profil poskytovatele služeb (tržiště služeb)
Informace o poskytovatelích služeb budou sdíleny v rámci tržiště (portálu) služeb, který bude
sloužit koordinátorovi služeb městské části, ostatním poskytovatelům služeb a především
klientům.
Sdílené informace:
Bude vytvořena jednotná struktura prezentovaných informací (dále profil služby). Účelem
profilu služby je prezentovat aktuální, úplné a pravdivé informace o poskytovaných službách,
a zajistit tak ochranu potenciálních klientů a umožnit jim činit informovaná rozhodnutí.
Informace budou zpracovány jen se souhlasem poskytovatele, který se do systému
dobrovolně přihlásí.
Zpracovány a prezentovány budou následující informace:

Tato sekce umožní v jednoduchém formátu popsat základní parametry, zejména u služeb
využívajících technologie, kde může být pro klienty obtížné se zorientovat. Každý tento
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1) Identifikační údaje:
a) název
b) adresa
c) ičo
2) Kontaktní údaje:
a) telefon
b) email
c) případně odkaz na web
3) Medailonek služby
a) text popisující zaměření a cíle služby jako celku
4) Informace o službách
a) úplná nabídka služeb
b) cílová skupina
c) geografická dostupnost
d) kapacita (min. ve formátu volná/plná, případně průměrná čekací doba)
e) úplná cena prezentována v jednotném formátu (včetně uvedení dodatečných
poplatků)
5) Parametry služeb a poskytovaných technologií
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parametr bude vysvětlen včetně jeho relevance pro specifický typ životní situace a u konkrétní
služby nebo technologie bude uvedeno zda, a do jaké míry, daný parametr obsahuje.
GPS lokalizace (ANO/NE)
Umožňuje automaticky zjistit polohu klienta v případě krizové situace a zajistit pomoc
v daném místě bez nutnosti komunikace s dispečinkem.
Příkladem může být inteligentní domácnost nebo tísňová péče:
Formát medailonků a prezentované informace by měly být předmětem společné diskuse
poskytovatelů a zřizovatele. Ve svém důsledku by měly přispět k informovanosti klientů a
prosazovaní standardů kvality služeb.
6) Další informace zadávané poskytovatelem do medailonku služby
Poskytovatelé budou moci zveřejňovat na profilu další informace – aktuality, plánované
služby, dny otevřených dveří apod.
7) Informace zadávané poskytovatelem do informačního portálu pro seniory
Poskytovatelé budou moci přidávat informace do kalendáře akcí, a sdílet například články ze
svých webů, čí informace o projektech, do kterých je možno se zapojit.
Dostupnost informací:
Všechny informace budou veřejně dostupné s výjimkou komunikace mezi správcem tržiště a
poskytovatelem služeb a finančních transakcí.
Způsob získání informací:
Základní identifikační údaje jsou dostupné v registru služeb, případně na webech
poskytovatelů a lze je přenést do nové databáze, nicméně u nestátních poskytovatelů je nutný
souhlas se zveřejněním informací na webu. Další informace budou dodány poskytovatelem
služby ve spolupráci se správcem tržiště a bude kontrolována jejich pravdivost a úplnost.
Změny v profilu služby a zadávání informací do informačního portálu bude moci provádět
poskytovatel samostatně, ale správce si bude vyhrazovat právo odstranit obsah, který bude
v rozporu se zákony ČR a pravidly platformy.
Objednání služeb a návaznost na kartu klienta:
Řešení počítá s možností objednávat služby online prostřednictvím online formuláře. Pokud
se klient registruje na tržišti (ať už sám, či prostřednictvím koordinátora služeb/pečovatele)
výrazně usnadní objednávání služeb a přihlašování na akce. Práci s osobními daty klientů se
věnuje samostatný bod.
Zajištění finančních transakcí:
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Řešení počítá s variantou, kdy bude možno zaplatit objednané služby přímo prostřednictvím
platformy. Jako nejvhodnější se jeví platforma, kdy bude převod zprostředkován přes účet
tržiště, ze kterého bude daná částka přeposlána na účet poskytovatele. Legislativně a
procesně je možnost inspirovat se u existujících řešení (Slevomat, HitHit, Heureka).
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Uživatelské hodnocení služeb
Jednou z navrhovaných funkcí je uživatelské hodnocení služeb. Doporučujeme vytvořit
samostatnou platformu umožňující uživatelské hodnocení a platformu tržiště ponechat jako
neutrální prostor obsahující pouze objektivní ověřitelné informace. V každém případě je nutno
jasně oddělit objektivní garantovaný obsah a subjektivní hodnocení.
Karta klienta sociálních služeb
V podstatě všechny varianty opatření počítají se zpracováním a sdílením dat klientů služeb.
Pro tyto účely bude zřízena jednotná platforma s městem/MČ v roli správce, popřípadě
lokálního správce v rámci většího celku. Funkce platformy a řešení z ní vycházejících jsou
popsány v rámci přechozích kapitol.
Legislativní rámec zdravotnické dokumentace
Část informací sdílených v rámci navrhovaných řešení se překrývá se zdravotnickou
dokumentací, zejména pokud se jedná o údaje poskytnuté lékařem či zdravotní sestrou, a to
včetně údajů zpracovávaných v rámci domácí zdravotní péče (home care). Zdravotnickou
dokumentaci upravuje § 53 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který vymezuje v odstavci 2 zdravotnickou
dokumentaci následovně:
Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje
a) identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li
tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky,
jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez
trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky,
b) pohlaví pacienta,
c) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení
poskytovatele a adresu místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby,
obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo adresu místa podnikání v
případě právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název oddělení nebo obdobné
části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno,
d) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných
zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem
pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb,
e) údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též
údaje ze sociální anamnézy,
f) údaje vztahující se k úmrtí pacienta,

Řada údajů je shodná s údaji, které jsou zpracovávány v rámci sociálních služeb, v případě
jejich sdílení v rámci jedné platformy, do níž má přístup zdravotnický pracovník i pracovník v
sociálních službách. Může vyvstat otázka, zda se jedná o dokumentaci zdravotnickou v plném
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g) další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní
služby nebo poskytování zdravotní péče

115

rozsahu či nikoliv. Podle zákona o zdravotních zaměstnancích je přitom sociální pracovník ve
zdravotnictví nezdravotním zaměstnancem (Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských
zdravotnických povoláních) což by znamenalo, že u sdílení dat platí jiná pravidla pro sociální
a zdravotnický personál, a to i v rámci jedné služby.
Zákon ale dále upravuje možnost sdílet informace v rámci zajištění návaznosti sociálních a
zdravotních služeb:
§ 51 odst. 2 písm. a): Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje předávání informací
nezbytných pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb.
§ 65 odst. 2 písm. a): Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho
souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely
vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, osoby
se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé
souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, a
další zaměstnanci poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále z
důvodu splnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a při hodnocení
správného postupu při poskytování zdravotních služeb.
Dle zákona lze tedy bez souhlasu pacienta sdílet informace pouze v přímé souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb.
Ochrana osobních údajů:
I osobní údaje nezdravotní povahy jsou chráněny zákonem (Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně
osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů) a pro jejich zpracování je třeba výslovný
souhlas. Rozdělení údajů dle stupně legislativní ochrany je uvedeno níže v tabulce.



subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro
jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo
členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů
zrušen



zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro
posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování
zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo
sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se
zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4.
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Od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky
General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení je závazné a přímo použitelné ve
všech členských státech EU a upravuje nakládání s veškerými osobními údaji. Podle tohoto
nařízení se zakazuje zpracování osobních údajů o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1), ale s (mimo
jiné) následujícími výjimkami:
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Do budoucna lze tedy přepokládat, že bude sdílení údajů za účelem poskytování
integrované péče možné, nicméně pro účely provozu IT řešení zpracovávajících údaje
klientů navrhujeme následující řešení:
A) Vytvoření formuláře, jehož podepsáním udělí klient správci platformy výslovný souhlas
se zpracováním osobních údajů, včetně jejich zpřístupnění poskytovatelům služeb
registrovaných v platformě a neformálním pečujícím za jasně stanovených podmínek.
B) Vytvoření šablony smlouvy o zpřístupnění karet klienta poskytovatelům služeb
uzavírané mezi provozovatelem platformy a poskytovatelem služby.
C) Natavení procesu zpřístupnění karty klienta poskytovatelům (například online souhlas
klienta či v návaznosti na registraci klienta v rámci služby).

1. Jméno a příjmení
2. Adresa
3. Kontaktní údaje
3.1. Telefon
3.2. Email
4. Základní socio-demografické údaje:
4.1. Věk
4.2. Pohlaví
4.3. Rodinný stav
5. Údaje na úrovni sociálního šetření
5.1. Mobilita
5.2. Funkční status
5.3. Základní sociální anamnéza
5.4. Typ a parametry bydlení
6. Informace o čerpaných službách
6.1. Typ
6.2. Frekvence, specifické potřeby
6.3. Kontaktní údaje (v případě že není poskytovatel registrovaný v tržišti služeb)
7. Základní zdravotní údaje
7.1. Chronické choroby
7.2. Dlouhodobě užívané léky
7.3. Alergie
7.4. Prodělané úrazy a operace
7.5. Speciální režim (dieta, rehabilitace)
8. Informace spojené s provozem asistivních technologií
8.1. Historie alarmových situací
8.2. Data z inteligentní domácnosti
8.3. Další dynamické údaje: Datová podpora provozu moderních technologií.
9. Informace o neformálních pečujících
9.1. Dostupnost
9.2. Kontaktní údaje
10. Údaje spojené s platbou služeb
10.1.
Číslo účtu
10.2.
Kód banky
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Příklady zpracovávaných informací:
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11. Informace související s poskytováním specifické služby
11.1.
Informace o specifických potřebách klienta
11.2.
Individuální plán péče
12. Další informace z jiných registrů a databází
12.1.
Jedná se o informace, které bude možné buď provázat s kartou registrovaných
klientů anebo je bude možnost využívat pro účely plánování sociálních služeb na
daném území. Příkladem jsou údaje z České správy sociálního zabezpečení.
Omezení vztahující se k informacím

Výčet informací dle výše uvedeného
seznamu

Možnost předávat bez výslovného souhlasu 1. Jméno a Příjmení
občana za předpokladu, že je informace již 2. Adresa
v některé existující databází města nebo služby. 3. Kontaktní údaje
Možnost sdílet v rámci platformy při existenci 4. Základní socio-demografické údaje
smluv mezi městem a klientem a městem a 5. Údaje na úrovni sociálního šetření
poskytovatelem služeb dle zákona č. 101/2000 6. Informace o čerpaných službách
Sb., ochraně osobních údajů (ve znění pozdějších
předpisů
Možnost sdílet v rámci platformy při existenci 7. Základní zdravotní informace
smluv mezi městem a klientem a městem a
poskytovatelem služeb podle zákona č. 372/2011
Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), (ve
znění pozdějších předpisů)
Možnost sdílet v rámci platformy jen se 8. Informace
spojené
s provozem
souhlasem poskytovatele / správce registru.
asistivních technologií
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
9. Informace o neformálních pečujících
10. Údaje spojené s platbou služeb
11. Informace související s
poskytováním specifické služby
12. Další informace z jiných registrů a
databází
Tabulka 23 Míra omezení sdílených informací

Za zpracování, uložení a zpřístupnění informací bude odpovídat správce platformy. Registr
klientů nebude volně dostupný. Jednotliví aktéři zapojení do systému péče o seniory budou
mít přístup k vybraným, jasně vymezeným informacím omezené skupiny klientů. Například
poskytovatelé tak budou mít přístup pouze ke kartám klientů, kteří využívají jejich služby a
pouze k informacím nezbytným pro výkon dané služby. Každý poskytovatel bude mít možnost
ukládat v rámci platformy informace sloužící čistě pro interní potřeby daného poskytovatele.
Je tedy nutné, aby bylo možné každou položku karty klienta zpřístupnit samostatně na základě
jasně stanovených pravidel a smluvních vztahů. Podmínkou musí být, že poskytovatel je
členem uzavřeného informačního systému s přístupem chráněným heslem.
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Způsob zadávání a editování informací:
Informace do registru klientů bude možno zadat několika způsoby:
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1) Převedením z jiné databáze
a) Údaje z existující databáze, pro jejichž zpracování není třeba zvláštní souhlas občana
(například Česká správa sociálního zabezpečení): Z existujících databází bude možno
využít některé údaje bez omezení, například pro plánování sociálních služeb na
komunitní úrovni. Jedná se například o jmenný seznam osob pobírající důchod a jejich
adresy pro účely zasílání informací o možnostech služeb. Takto bude možnost vytvořit
seznam potenciálních uživatelů registru klientů bez nutnosti jejich registrace. Zde ještě
nemluvíme o kartě registrovaného klienta služeb, ale pouze o seniorech evidovaných
pro účely úřadu MČ.
b) Údaje z existujících databází se souhlasem občana: (například údaje z existujících
databází sociálních služeb). V případě, že se klient dobrovolně zapojí do systému a
podepíše souhlas se zpracováním dat v rámci registru klientů sociálních služeb, bude
možnost převést údaje z existujících databází služeb do nově vytvořené karty klienta.
c) Nově vznikající systémy v rámci konceptu eHealth: Do budoucna bude třeba reagovat
na rozvoj konceptu eHealth tak, aby byla zajištěna synergie s novými IT systémy ve
zdravotnictví a nedocházelo k duplicitním procesům.
2) Při registraci uživatele (může provádět sám či s asistencí)
a) Do tržiště služeb: samotné tržiště bude vyžadovat minimum údajů (podobné jako u
klasického internetového obchodu), ale nabídne možnost založit kartu klienta, kterou
bude možnost dále rozšířit vyplněním online formuláře (viz další bod).
b) Přímo do databáze: Online formulář bude moci vyplnit klient sám či s asistencí
neformálního pečujícího, pracovníků MČ nebo pracovníků sociálních a zdravotních
služeb.
c) Do služby napojené na databázi: Data klienta bude možno zadat do dílčích systémů,
které budou pro ukládání a sdílení dat využívat registr klientů (například tísňová péče
napojená na registr).
3) Poskytovateli služeb v rámci péče o klienta
a) Sociální služby: Pracovníci služeb budou moci aktualizovat informace v kartě klienta
či tvořit individuální plán péče (zanést kdy mu má být poskytnuta jaká služba, jaké jsou
jeho aktuální potřeby, jaká je historie poskytování služby apod.). Tyto informace bude
možnost zadávat i v terénu pomocí tabletu či chytrého telefonu.
b) Terénní zdravotní služby: Obdobně poskytovatelé domácí péče či terénní hospicové
péče budou moci zobrazit a zadávat informace související s výkonem jejich služby.
c) Praktičtí lékaři: Praktičtí lékaři budou mít možnost zadat do systému základní
anamnézu klienta, a tak zkvalitnit péči o něj. Zároveň budou mít možnost zpřístupnit
kartu klienta a kooperovat prostřednictví systému s poskytovateli sociálních služeb.
Vzhledem k jejich časové kapacitě by měla být účast lékařů v systému dobrovolná a
míra jejich zapojení individuální. Lékaři by měli mít možnost odkázat klienta na
pracovníka, který s nimi na jejich doporučení provede registraci do systému, a to i
prostřednictvím online formuláře určeného specificky lékařům.
d) Ambulantní lékaři a nemocnice: U ambulantních a lůžkových zdravotních zařízení se
počítá s možností vyplnit s klientem prostřednictvím online formuláře žádost o
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poskytnutí tísňové péče nebo domácí péče. Vyplněním formuláře by zároveň proběhla
registrace do registru klientů služeb.
e) Ostatní služby: Ostatní služby budou mít limitovaný přístup k informacím a také
limitovanou možnost editovat kartu klienta, a to zejména v souvislosti s poskytováním
dané služby (úklidová služba, senior taxi).
4) Klienty a jejich blízkými
Klient bude mít možnost upravovat některé údaje, zejména ty týkající se jeho požadavků na
nové služby, odhlášení služby, účasti na akcích apod. a dále změny bydliště, kontaktních či
kontaktních údajů. Neformální pečující by měli mít možnost vytvořit uživatelský profil, který by
v zavilosti na možnostech a přání klienta umožňoval buďto pasivní přístup k informacím anebo
možnost spravovat informace a objednávat služby v zastoupení klienta.

Společné zásady provozu IT systémů
1) Provozovatel platformy: Zodpovídá za technické řešení tržiště a za jeho přístupnost
prostřednictvím běžných zařízení a prohlížečů.
2) Správce platformy (MČ, popřípadě Magistrát Hl. m. nebo organizace zřizovaná městem):
Má nejvyšší přístupová práva, a na základě stanovených pravidel uděluje institucionální
registrace. Umožňuje prostor pro prezentaci všem poskytovatelům registrovaných
sociálních služeb a poskytovatelům zdravotní péče, kteří splní podmínky registrace.
Koordinuje síť lokáních institucí, které zajišťují registraci klientů a asistenci při používání
IT systémů. Kontroluje dodržování pravidel a odstraňuje nevyžádaný obsah.
3) Sociální a zdravotní odbor MÚ: U řešení realizovaných pouze na úrovni MČ může být
role totožná se správcem platformy. U celopražského řešení bude na MÚ přenesena část
kompetencí, zejména těch, které se týkají lokálních informací, lokálních poskytovatelů, a
lokálních akcí a projektů. Bude tak udělovat některé institucionální registrace, spravovat
lokální informace. Klíčová je propagace systému, realizace komplementárních projektů a
podpora klientů při registraci a využívání systému. MČ dále využívá systém v rámci
vlastních příspěvkových organizací.
4) Koordinátor služeb: Využívá systém pro koordinování sociálních a zdravotních služeb
na úrovni městské části. Pracuje s lokálními poskytovateli služeb v rámci komunitního
plánování a v rámci agendy řeší i způsob využívání IT systémů.
5) Institucionární uživatel: Uděluje individuální registrace pracovníkům dané instituce.
Spravuje profil služby, prezentuje vlastní projekty a akce a má možnost zobrazit a upravit
vybrané informace v kartách klientů. Zároveň může využívat datovou platformu v rámci
provozu vlastních IT řešení a asistivních technologií.
6) Pracovník služeb: Hlásí se do systému vlastními přihlašovacími údaji, a má přístup ke
specifickým klientům a specifickými informacím o nich. Způsob a rozsah využívání
platformy závisí na konkrétní pracovní náplni pracovníka.
7) Case manager: Jedná se o jednoho z aktérů péče, který koordinuje služby na úrovni
jednotlivce (viz níže).
8) Registrovaný klient: Jedná se o klienta, který souhlasil s registrací. Může existovat více
úrovní registrace, například může být registrovaný do systému tržiště služeb, aniž by měl
v danou chvíli vytvořenou kartu klienta služeb. Tu si může vytvořit až v případě potřeby
služby, která to vyžaduje. Klient může zobrazovat informace
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9) Neformální pečující: Neformální pečující budou mít možnost vytvořit samostatný profil,
který bude navázaný na profily osob, o které pečují (viz výše).
10) Dobrovolníci: Dobrovolníci se budou registrovat do portálu služeb jako jednotlivci a
posléze se budou moci hlásit k projektům realizovaným MČ nebo ostatními registrovanými
organizacemi, nebo přímo nabízet své služby v rámci samostatné sekce věnované
dobrovolnictví.
11) Neregistrovaní uživatelé: Neregistrovaní uživatelé budou moci pouze pasivně nahlížet
na veřejný obsah tržiště: profily služeb, akce, informace pro klienty a neformální pečující.
Další funkce se zobrazí po registraci.
Kontrola obsahu
Prezentované informace je třeba rozdělit na garantovaný a negarantovaný obsah. Z pravidla
platí, že za informace zadané přímo třetími stranami správce, provozovatel ani koordinátor
neručí. Je však třeba o této skutečnosti uživatele informovat. Pokud nejsou informace
v souladu s pravidly dané platformy, mohou být smazány a při opakovaném porušování
pravidel může být problematický účet zablokován. Garantované informace je třeba ověřovat.
Pokud se tedy správce rozhodne například garantovat informace v profilu služeb, bude třeba,
aby byly změny v profilu schvalovány správcem nebo jím pověřeným orgánem před jejich
zveřejněním. Zveřejnění takových informací pak defacto provádí osoba pověřená
provozovatelem. U negarantovaných informací by měly probíhat průběžné kontroly obsahu a
uživatelé by měli mít možnost hlásit obsah, který je v rozporu s pravidly platformy, jako je tomu
například u klasických sociálních sítí. Je třeba si uvědomit, že pro management obsahu je
třeba dedikovat dostatečnou personální kapacitu, a kromě pravidel nastavit procesy na straně
provozovatele a správce platformy.
Zásady zobrazení a zadávání informací:
1) Každý jednotlivec musí mít vlastní, unikátní profil, pod kterým provádí změny a zobrazuje
informace, a to i v případě, že tak činí pod hlavičkou instituce. U každé změny je nutno
dohledat, kdo jí učinil. Není možné využívat univerzální profil sdílený více osobami.
2) U každého údaje je třeba zobrazit, kdy byl zadán/upraven, aby bylo možné vyhodnotit
nakolik je informace aktuální.
3) Kromě zálohování dat, které by mělo být samozřejmostí, je třeba zálohovat i prováděné
změny s možností obnovit původní informace.
4) Změny by se měly zobrazovat automaticky formou notifikací při zobrazení profilu
služby/klienta.
Online – off-line balanc
Je třeba nastavit procesy tak, aby ze systému benefitovali i klienti, kteří nemají přístup
k internetu. Důležité informace by měly být dostupné i v tištěné formě nebo prostřednictvím
kontaktních míst (sociální služby, úřad MČ). Je třeba, aby bylo možné snadno vygenerovat
verzi pro tisk (seznam služeb, kalendář akcí, doporučení, formuláře…) aby mohli sociální
pracovníci MČ a pracovníci služeb dát klientům do ruky informace v tištěné podobě.

V posledních letech se stále více používá koncept case managementu, u nás jej řeší například
reforma psychiatrické péče. Case manager je sociální nebo zdravotnický pracovník bez
ohledu na specializaci, který má přidělený určitý počet klientů „case – případ“. V případě
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domácí péče by to byl právě case manager, kdo by se klientovi primárně věnoval, tvořil plán
péče a koordinoval ostatní pracovníky a služby. Case manager by pak byl zároveň
zodpovědný za průběžnou kontrolu karty klienta a aktualizaci vybraných informací. Tento
systém umožňuje rovnoměrně rozdělit zodpovědnost za klienty v rámci systému péče o
seniory. Zároveň je vždy jasné, v čí péči osoba v daný moment primárně je.
Další možnost je řešit case managment formou služeb asistovaného života, které vycházejí
z rozšíření stávající tísňové péče (viz výše). Jedná se v podstatě o variantu výše popsaného
přístupu. V tomto případě je case managerem operátor, který pravidelně kontaktuje seniora a
je schopen mu zprostředkovat podporu a koordinovat poskytovatele služeb, například pomocí
navrhovaného portálového řešení nebo telefonicky. Výhodou tohoto řešení je, že by měli
senioři case management zajištěný již v době, kdy jsou relativně soběstační.
Třetí možností je case management zajištěný městskou částí, prostřednictvím sociálního
odboru nebo přeneseně Pečovatelského centra. Město tak vedle toho, že zajišťuje
koordinování služeb, poradenství a depistáž řeší také proaktivní podporu konkrétních
uživatelů systému včetně tvorby a kontroly individuálního plánu péče. Teno přístup zajišťuje
vysokou míru ochrany zájmů klienta, ale pro město znamená zásadní nároky na změnu role
MČ v systému sociálních služeb.
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Systém je potřeba nastavit v úzké spolupráci všech aktérů péče o seniory, nicméně
doporučujeme, aby byla vždy určena jedna zodpovědná osoba fungující pro seniora jako
primární kontakt.
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13

FINANČNÍ RÁMEC ŘEŠENÍ

Následující kapitola popisuje způsob hodnocení efektivity technologických řešení v oblasti
zdravotních, a přeneseně i sociálních služeb. Modely financování navrhovaných řešení jsou
popsány samostatně v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Orientační náklady na zavedení a
provoz jednotlivých řešení jsou uvedeny v kapitolách 7-11 popisujících tato řešení.

Využití HTA analýzy
Health technology assessment neboli hodnocení zdravotnických technologií je proces, který
pomocí standardních postupů posuzuje bezpečnost, účinnost a nákladovou efektivitu těchto
technologií. Správně aplikovaný systém hodnocení zdravotnických technologií by měl vést k
optimalizaci využívání zdravotnických technologií, a tak značně snížit náklady. Metodika
hodnocení zdravotnických technologií identifikuje takové zdravotnické technologie, které jsou
nejlepší investicí na základě více hledisek58. Hlavním účelem HTA je poskytnout informace
týkající se dané technologie, které slouží pro politická rozhodnutí. Proces HTA má své
ustálené metodické postupy, které vycházejí ze zásad medicíny založené na důkazech
(Evidence Based Medicine) a zdravotní ekonomie (health economy). V principu jde o to, co
nejdůkladněji posoudit účinnost, bezpečnost a nákladovou efektivitu zdravotnických
technologií v prostředí příslušného zdravotnického systému59.
Proces HTA je dnes řízen interdisciplinárními skupinami, které používají explicitní analytické
metody, jež lze rozdělit do tří hlavních kategorií:
a) Primární datové metody
Zahrnují sběr původních dat z případových studií, kontrolovaných studií, prospektivních
nekontrolovaných studie a pozorovacích (observační) studií.
b) Integrační metody:
Integrují, syntetizují a hodnotí data z existujících zdrojů i dostupných primárních datových
metod. V procesu HTA totiž na mnoho témat nelze použít jedinou primární studii, která by
rozhodla o tom, jestli pro danou situaci je jedna technologie výhodnější než druhá, protože v
procesu HTA musí být zvážen širší sociální a ekonomický kontext pro formulaci zdravotní
politiky. Mezi nejpoužívanější metody této kategorie tak patří: meta-analýzy studií, skupinové
rozhodnutí (tvorba skupinového konsenzu), expertní názory a stanoviska, kvantitativní
modelování, systematické literární rešerše, nestrukturované literární rešerše atd.
c) Metody analýzy nákladů:
Vychází z primárních a integračních metod a tvoří hlavní skupinu metod používaných v HTA.
Údaje o nákladech jsou získávány z primárních klinických studií, epidemiologických studií i
dalších zdrojů, které umožňují provádět analýzy nákladové efektivity a hodnotit klinické a
ekonomické dopady zdravotních technologií. Zájem o analýzy nákladů v posledních letech
vyvolávají obavy z rostoucích nákladů na zdravotní péči, tlak na tvůrce zdravotních politik k
Goodman, C.: HTA 101: Introduction to Health Technology Assessment. Bethesda, MD: National
Library of Medicine (US), 2014
59 Doležal, T.: Health Technology Assessment (HTA) jako standardní postup hodnocení zdravotních
technologií. Medical Tribune, 2009.
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efektivní alokaci zdrojů a potřebu výrobců zdravotních technologií prokázat ekonomické
přínosy jejich technologií. Hlavní typy metod analýz nákladů jsou následující:





analýza minimalizace nákladů (Cost-minimization analysis),
analýza nákladové efektivity (Cost-effectiveness analysis),
analýza nákladů a užitku (Cost-utility analysis),
analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit analysis).

Jednotlivé metody mají v zásadě stejný způsob, jakým identifikují na vstupu náklady
posuzovaných zdravotních technologií, které jsou oceňovány v peněžních jednotkách, ale liší
se v tom, jakým způsobem jsou vyjádřeny hodnocené efekty technologií a jaké závěry lze z
těchto analýz vyvodit pro rozhodovací proces.
V analýzách týkajících se nejen ekonomické sféry, ale v našem případě zdravotnické, jsou
základními úkoly identifikace, kvantifikace a porovnání nákladů alternativních řešení, které
uvažujeme. Obecně lze říci, že je potřeba zahrnout všechny náklady, které se dané AT týkají:






náklady na pořízení,
implementaci technologie,
zaučení klienta,
náklady na příslušenství,
servis atd.

Vypracování a využití analýz HTA je tedy proces, který zahrnuje několik komponent:





srovnání dvou alternativních technologií,
identifikace potřebných informací týkajících se dané technologie,
kritické zhodnocení získaných informací,
formulace využitelných závěrů a doporučení.

Výhodou analýz HTA je, že zahrnují několik oblastí (legislativa, etický pohled, sociální aspekty
pod.) a posuzuje tak asistivní technologie v celém kontextu jejich použití.
Základní kroky pro vytváření analýz HTA podle Goodmana60 jsou:

60

hledání oblastí pro posuzování,
určení konkrétního problému nebo otázky,
určení organizačních náležitostí, určení zodpovědných osob,
získání relevantních již existujících důkazů,
podle potřeby získání nových dat,
ohodnocení kvality dat,
zhodnocení důkazů,
formulace závěrů a doporučení,
rozšíření a uvedení těchto závěrů do praxe,
monitorování dopadu.

GOODMAN, Clifford S. HTA 101: Introduction to Health Assessment Technology [online]. 2014 [cit.
2015-12-13]. Dostupné z: https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/HTA_101_FINAL_7-23-14.pdf
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Pro vyhodnocení výsledků analýzy se nejčastěji používá ICER (incremental cost –
effectiveness ratio), neboli poměr nákladů a efektu. Ten se počítá dle následujícího vzorce.
𝐼𝐶𝐸𝑅 =

𝐶𝐴 − 𝐶𝐵
𝐸𝐴 − 𝐸𝐵
CA – náklady technologie A
CB – náklady technologie B
EA – efekt technologie A
EB – efekt technologie B

Výsledkem je parametr, který je možné porovnat s prahovou hodnotou, která vyjadřuje
maximální náklady na jednotku výsledku, které je plátce zdravotní péče ochoten zaplatit.
Obecně lze říci, že platí pravidlo čím nižší ICER, tím vyšší hodnota za dané náklady.
V oblasti sociálního pojištění neexistuje seznam prostředků, které jsou v pojištění zahrnuty.
Proces přiznávání úhrad je individuální a neexistuje ani standardizovaný postup v hodnocení
kvality života u asistivních technologií. Takže je nutné design hodnocení vždy postavit
individuálně a pro každé představené řešení zvlášť.
Doporučení pro využití HTA analýzy u konkrétních řešení:
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Pro konkrétní řešení konkrétních dodavatelů/poskytovatelů je třeba sestavit přehled všech
hodnocených položek a na straně nákladů a přínosů technologie. Orientační dosazení za
jednotlivé položky může proběhnout expertně – zkušený odborník na základě rešerše vyčíslí
náklady a přínosy ve stanovených kategoriích. HTA analýza by dále měla být součástí
pilotních projektů, kde je třeba měřit veškeré náklady spojené s provozem technologie i její
reálné přínosy a na základě pilotního projektu vybrat konkrétní řešení a u něj se snažit o
maximalizaci přínosů a minimalizaci nákladů na základě zjištění analýzy.
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KOMPLEMENTÁRNÍ OPATŘENÍ:

Aby mohla technologická řešení skutečně zvyšovat kvalitu života seniorů, podporovat
integraci služeb, a zvyšovat efektivitu a dostupnost péče, musíme se na ně dívat v širším
kontextu. V rámci práce s cílovými skupinami byla identifikována komplementární opatření,
která lze uplatnit v kombinaci s technologiemi, nebo samostatně.
Vytvoření platformy zainteresovaných stran
V rámci projektu se podařilo zapojit širokou skupinu zainteresovaných stran do diskuse o
inovacích v systému služeb pro seniory. Doporučujeme nadále realizovat tematicky zaměřená
setkání zainteresovaných stran. Činnost akce nemusí být organizačně zajištěna pouze MČ
P7. Ideální je, když vznikne komunita, jejíž institucionální členové se budou střídat
v organizaci čtvrtletních setkání a další doprovodných akcí. Tento model již několik let
úspěšně funguje v několika evropských městech, regionech a zemích pod hlavičkou
European Connected Health Alliance (ECHAlliance)61. Metodika ECHAlliance k tvorbě
ekosystémů a koordinaci ekosystémů zainteresovaných stran je dostupná online a je tedy
možné si jí inspirovat. Platforma by měla mít následující přínos:






Vzájemné vzdělávání členů platformy, výměna zkušeností a osvědčených postupů
Společná příprava výzkumných, demonstračních a pilotních projektů
Participativní návrh opatření a procesů
Prosazování potřeb cílových skupin
Propojování běžících projektů a hledání synergií

Platforma může existovat samostatně nebo v rámci mezinárodní sítě ECHAlliance.
Podpora komunitních center

ECHAlliance. (nedatováno). European Connected Health Alliance. Získáno. 7. Říjen 2015, z:
http://www.echalliance.com/
61
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Hlavním cílem navrhovaných technických opatření je pomoci seniorům bydlet co nejdéle
samostatně, což je žádoucí, ale může dojít k situaci, kdy budou senioři bydlící samostatně
sociálně izolovaní. Využívání ICT jim může poskytnout přístup k zábavě a informacím a
propojit je s blízkými, ale sociální kontakt v plné míře nenahradí. Senioři v residenčních
službách si často stěžují na nedostatek autonomie a soukromí, ale chválí program a možnost
být v kontaktu s lidmi. Je tedy třeba zajistit, aby senioři, kteří bydlí samostatně, měli možnosti
trávit svůj čas aktivně a mezi lidmi. Jako ideálním řešením se jeví komunitní centra, která vedle
seniorů mohou sloužit dalším skupinám obyvatel. Aktivnější senioři se dokonce mohou aktivně
podílet na tvorbě programu centra a organizovat aktivity a akce pro ostatní, jak to bylo popsáno
i v analytické části. Na rozvoj komunitních center lze žádat příspěvky z integrovaného
regionální operačního programu (IROP), administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR. Klíčové je nepodcenit návrh projektu a dát důraz na víceúčelovost komunitního centra.
Komunitní centra mohou být budována v návaznosti na jiné služby a možná je i jejich
návaznost na denní stacionáře. Komunitní centra jsou klíčovou součástí systému domácí
péče. Příklad instituce, která tuto roli zastává již dnes je ELPIDA, která nově na Praze 7
otevřela vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory Přístav 7.
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Podpora denních stacionářů
Denní stacionáře mohou dále prodloužit dobu, kdy může senior bydlet samostatně nebo
s rodinou, a to zejména v případě, že vyžaduje přes den neustálou péči. V současné době
není kapacity denních stacionářů na Praze 7 naplněna. Důvodem může být cena,
nedostatečná informovanost občanů nebo problémy s mobilitou (viz dále).
Podpora mobility seniorů
Jedním z hlavních faktorů přispívajících k izolaci seniorů je omezení mobility. I pokud
vytvoříme dostatečné kapacity denních služeb a aktivit pro seniory, hrozí, že se minou
účinkem, neboť ti nejpotřebnější senioři se nedokáží dopravit na místo poskytované služby či
pořádných aktivit. Mobilitu seniorů mohou podpořit (mimo jiné) následující opatření:
a) Zajištění bezpečnosti – mobilní tísňová jednotka: Opatření je součástí řešení
„Služby asistovaného života“: Uvádíme jej pro zdůraznění potřeby mobilní jednotky,
která funguje i mimo domácnost seniora tím pádem zajišťuje pocit bezpečí i při pohybu
mimo domov.
b) Navigace a plánování trasy: Pro seniory s pohybovým omezením či na invalidním
vozíku může být problém naplánovat trasu městem (bezbariérové spoje, bezbariérový
přístup, bezpečná cesta…). K plánování trasy může posloužit mobilní aplikace, která
vybere nelepší trasu a naviguje seniora pomocí mapy a hlasových pokynů. V současné
době jsou v provozu pilotní řešení navigace pro osoby na invalidním vozíku a existují
projekty zaměřené na vývoj multimodálního plánování tras zohledňující seniory jako
uživatelskou skupinu. Řešení tohoto typu je vhodnější implementovat na úrovni celé
Prahy, nicméně MČ může hrát roli v pilotním projektu, nebo aktivně obdobné řešení
prosazovat.
c) Svozová služba pro klienty denních stacionářů: Jednou z identifikovaných bariér
využívání denních stacionářů je problematická doprava klientů do stacionáře a zpět.
Neformální pečující nemají vždy možnost využívat automobil, nebo nezvládají dopravu
z časových důvodů. Jednou z možností je využití vozového parku Pečovatelského
centra pro svoz klientů ráno a večer.
d) Taxislužba pro seniory: Další variantou podpory mobility je spolupráce
s poskytovateli komerčních taxislužeb. Lze nasmlouvat výhodnější cenu, či dotovat
cesty seniorům. Městská část může určit, na jaké adresy se bude dotovaná jízda
vztahovat (městský úřad, lékaři, sociální služby, ochody…), nebo omezit maximální
vzdálenost a počet jízd. V praxi se ukazuje jako výhodnější spolupracovat
s komerčními službami, než provozovat vlastní přepravní službu. Objednání jízdy
může být jednou z funkcí tržiště služeb.
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e) Bezbariérovost: Velkým problémem na Praze 7 jsou zejména činžovní domy bez
výtahů. Mnoho z nich nemá výtah vůbec, či jsou výtahy nevhodné pro přepravu
kolečkového křesla. Do budoucna je tedy třeba se zaměřit nejen na bezbariérovost
veřejných budov, veřejného prostranství a hromadné dopravy, ale také na otázku
barier v rámci bytových domů.
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Posílení poradenství
V rámci MÚ je třeba proškolit sociální pracovníky v oblasti podpory domácí péče a určit
minimálně jednoho pracovníka, který bude udržovat přehled o aktuálních možnostech, a bude
pravidelně informovat a vzdělávat klíčové stakeholdery (lékaři, pracovníci sociálních služeb,
zdravotní sestry). Například lékaři by uvítali, kdyby měli jednoduchý leták/webovou stránku
s aktuálními informacemi, a věděli kam seniora v případě indikované potřeby tísňové péče či
jiných opatření odkázat. Zásada: jedno kontaktní místo, jeden telefon, jedem web, jeden email.
Pracovníci MÚ by poté, coby na ně informovaní lékaři klienta odkázali, podali klientům
doplňující informace a pomohli s výběrem a zajištěním služby či dalších opatření.
Vzdělávání pracovníků v sociálních a zdravotních službách, brožura pro ně i jejich
klienty
Pro účely dalšího vzdělávání by měla vzniknout stručná brožura určená jak pracovníkům
v sociálních a zdravotních službách, tak jejich klientům. Vedle brožury je třeba vytvořit
komunikační strategii propagace moderních technických řešení a na nich postavených služeb
a pravidelně informovat o změnách například v Časopise HOBULET, webu MČ a akcích pro
veřejnost.
Podpora digitální gramotnosti a přístup k internetu
Pro úspěšnou implementaci řešení je důležité, aby se vytvořilo kritické množství aktivních
uživatelů, kteří zároveň pomohou dalším uživatelům využívat systém. K tomu lze využít
následující opatření:
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a) Vzdělávání seniorů: Jak jsme již zmínili výše v dokumentu, největší bariérou
využívání internetu je přeceňování náročnosti moderních technologií, podceňování
vlastních schopností a vnímaná nepotřebnost internetu. Vedle delších kurzů je vhodné
pořádat krátké semináře, kde si budou moci senioři vyzkoušet práci se zařízením a
zvážit, zda by jim mohlo být užitečné. Je přitom důležité zaměřit se individuální potřeby
a zájmy seniora a prezentovat mu funkce, které je reflektují. Například seniorovi, který
rád vaří, prezentovat online recepty. Také je dobré ukázat intuitivní funkce jako
vyhledávání podle klíčových slov. Je důležité začít jednoduchými intuitivními
činnostmi, které vytvoří u seniorů pocit kompetence, a až poté se pustit do vysvětlování
funkcí zařízení a složitějších úkonů.
b) Finanční příspěvek na koncová zařízení: Seniory je možné motivovat k využívání
moderních technologií finančním příspěvkem na jejich pořízení. Komplementárně lze
pak vytvořit službu, která bude seniorům pomáhat s instalací aplikací (včetně tržiště
služeb) do jejich nového zařízení a zaučí je v jeho používání.
c) Zvýhodněné připojení k internetu: Operátoři v Praze mají tendenci klientům
nabídnout nerychlejší připojení v jejich nabídce, které je však relativně drahé a pro
seniory zbytečné, a mohlo by je odradit. Ideálním řešením pro seniory by byl
zvýhodněný tarif v jejich přenosném zařízení (tablet se simkartou), díky kterému by
mohli využívat například navigaci i mimo svojí domácnosti.
d) Vzdálená pomoc: Existují aplikace, které umožňují vzdálenou kontrolu zařízení
seniora. Například, syn nebo vnučka se tak mohou v případě, že potřebuje senior
pomoci připojit ze svého zařízení k jeho tabletu a upravit nastavení, spustit video,
otevřít webovou stránku apod. Doporučujeme propagaci těchto aplikací. Příkladem
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takového řešení je OscarSenior62. Neformální pečovatelé mohou obecně přispět
k přijetí technologií seniory.
Adaptace domácností seniorů

62

https://www.oscarsenior.com/
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Kvalitu života seniorů výrazně ovlivňuje, do jaké míry je jejich domácnost bezpečná a
přizpůsobená jejich potřebám a možnostem. V ČR je v současné době možnost zažádat o
příspěvek na úpravu bytu, tento příspěvek je však určen primárně osobám s vážným
pohybovým nebo smyslovým omezením. Běžný senior chodící o holi na příspěvek nedosáhne.
Jsou to ale právě senioři na hranici vážnějšího pohybového omezení, kde lze včasnou
prevencí zabránit pádům a krizovým situacím obecně. Úprava může spočívat v montáži madel
a zábradlí, odstranění prahů či volně ložených koberců. Poradenství a pomoc v oblasti
přizpůsobení bytu je tedy další možnou oblastí podpory samostatně bydlících seniorů. Ve
Švédsku je podpora adaptace domácností (Housing adpatation) dostupná všem seniorům bez
omezení.
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15

ZÁSADY IMPLEMENTACE OPATŘENÍ

Pro všechna ICT řešení lze stanovit společné zásady, které je třeba dodržovat během pilotních
projektů a následného využívání:
Menší dílčí řešení končící funkčním výsledkem: Není vhodné implementovat najednou
příliš komplexní systém se složitou funkcionalitou. Důvodem je jednak finanční náročnost
řešení a nároky na management, ale také uživatelská přístupnost. Vhodné je nejprve vytvořit
menší funkční řešení, ověřit jeho funkčnost, prezentovat uživatelům a pak postupně na
základě zpětné vazby řešení optimalizovat, rozšiřovat a propojovat s dalšími systémy.
Škálovatelnost: Základním předpokladem všech řešení je tedy možnost je postupně
rozšiřovat, a to jak co do počtu funkcí, tak počtu uživatelů. Každé řešení by se tedy mělo
vypořádat s tím, jak bude zajištěna jeho škálovatelnost a jak bude možno jeho implementaci
rozdělit do fází.

ZÁMĚR
OVĚŘENÍ KONCEPTU
PILOTNÍ PROVOZ
DÍLČÍ ŘEŠENÍ

ROZŠIŘOVÁNÍ

OPTIMALIZACE

PROPOJOVÁNÍ

Obrázek 24 Zásady implementace

Participativní design a komunikační strategie: Každému projektu by měla předcházet
důsledná analýza zainteresovaných stran. Zainteresované strany jsou osoby, skupiny osob
nebo organizace, na které má projekt vliv nebo které mohou mít vliv na výsledek projektu. U
každé zainteresované strany by měla být stanovena její pozice vůči projektu a míra zapojení.
Na základě analýzy je vytvořena komunikační a participační strategie. Do participační a
komunikační strategie zahrnuje cílové skupiny participace – tedy ty, které chceme aktivně
zapojit do procesu návrhu a testování řešení a zainteresované strany, které nejsou aktivně
zapojeny do procesu, ale je třeba s nimi komunikovat (prezentace řešení, koordinace,
schvalování apod.) U řešení v oblastí péče je kromě tvorby samotného technického řešení
nastavit procesy jeho využívání a role jednotlivých aktérů a zajistit jeho propagaci mezi
uživateli u poskytovateli péče.63

Shah, S. G. S., & Robinson, I. (2007). Benefits of and barriers to involving users in medical device
technology development and evaluation. International Journal of Technology Assessment in Health
Care, 23(1), 131–7. http://doi.org/10.1017/S0266462307051677
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Proces participace má minimálně následující fáze:










Projektový záměr vychází buďto z již vytvořené strategie, jako reakce na příležitost
(zdroj dofinancování) nebo, mapování potřeb cílových skupin nebo jako zpětná vazba
z jich realizovaných řešení či plotních projektů. Projektový záměr stanoví základní
rámec projektu (cíle, maximální trvání, zdroje, aktivity, podmínky dotačního titulu
apod.). Na základě projektového záměru je vytvořena, či upřesněna participační a
komunikační strategie.
Mapování funkčních požadavků se zaměřuje na identifikaci možného přínosu řešení
pro klíčové aktéry a dále na popis jejich role ve využívání řešení a kapacitu (finanční,
kompetenční, personální…). K mapování lze využít: dotazníky, rozhovory, workshopy
Na základě mapování vytvoří experti (IT, legislativa, finance, soc. politika) návrh
struktury technického řešení a procesů souvisejících s jeho provozem.
Návrh je prezentován cílovým skupinám a je zjišťována jejich zpětná vazba. V této
fázi je již větší důraz na detail a zástupci cílových skupin jsou schopní bavit se ve
větším detailu a odhalit možné nedostatky či naopak přijít s podněty na zlepšení. Pro
tuto fázi je ideální využít společná pracovní setkání.
Následuje tvorba finálního návrhu řešení se zapracováním zpětné vazby.
Finální návrh je podroben závěrečné kontrole, kdy se kontroluje zapracování
požadovaných změn.
V rámci pilotní realizace, je pak důležité zajistit mechanismy sběru a vyhodnocení
zpětné vazby uživatelů. Ty by ostatně měly v upravené podobě fungovat i během
ostrého provozu řešení.

Projektový
záměr

Mapování
funkčních
požadavků
aktérů péče

Návrh
struktury a
procesů

Zpětná
vazba
cílových

skupin

Finální
návrh
řešení

Závěrečná
kontrola
souladu s
potřebami

Pilotní
realizace

Pravidelná
zpětná vazba
a

optimalizace

Obrázek 25 Participativní strategie
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Obrázek 26 Komunikační strategie projektu
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Využívání technologie jako příležitosti pro procesní změny: Nové technologie mohou být
impulsem pro změnu procesů v oblasti péče o seniory. Je dobré podpořit „dialog“ mezi novými
technologiemi a procesy ve službách. Tedy technologie je ne jedné straně potřeba přizpůsobit
potřebám uživatelů, ale na druhé straně je třeba využít co nejvíce využít potenciál nové
technologie. Strategie rozvoje sociálních služeb na úrovni města i na úrovni poskytovatelů by
již měla reflektovat nové možnosti, které s sebou technologie přináší. Stejně tak součástí
všech pilotních projektů by měla být optimalizace procesů.
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PŘÍLOHA Č. 1: SHRNUTÍ ZÁPISU
Z WORKSHOPU 31. 8 – 1. 9. 2017
Panelová diskuze
-

-

nelze předpokládat, že bude v nejbližší době sociální a zdravotní politika propojena
na národní úrovni, je proto nutné jednat na úrovni komunity (integrovaná komunitní
péče)
městská část by měla propojovat a překlenovat bariéry mezi poskytovateli
měl by být vytvořen přehled služeb (SIPS) a okrskově vymezený pracovník by
monitoroval místní potřeby (koordinátor služeb)
úkolem města by mělo být i zprostředkování přístupu k technologiím, propojování
dodavatelů, poskytovatelů a uživatelů
nutná je edukace pro zvýšení informovanosti a přijetí technologie; individualizace
technologií; standardy kvality

-

-

-

samostatně žijící senioři se nejčastěji potýkají s problémy
o fyzické bariéry; nezvládání jednoduchých úkonů
o osamělost, izolace; tabuizace tématu; strach z rezidenčních zařízení
o nedostupnost kontaktu v krizových situacích (z toho plynoucí strach)
o ohrožení chudobou
o neorientace v sociálním systému X únava z opakovaných informací (plynoucí
z nesdílení informací v systému)
o zneužívání
o „vnucování“ technologií, hodnot mladých; ostych seniorů říct si o pomoc,
zanedbání vlastní péče
o nedostatečná zdravotní péče, podcenění péče; závislost na práškách
co schází v sociálních a zdravotních službách?
o odborník – jednotný bod, na koho se obrátit (poradce)
o case manager – dedikovaný pracovník, který se věnuje klientovi (se znalostí
možností, místních podmínek) X koordinátor péče – pověřený oficiální
pracovník
o dostatečná prevence a rehabilitace; celostní přístup
o proplácení kompenzačních pomůcek
o standardy kvality, podmínky (hl. tísňová péče)
o vyhledání „mlčících lidí“, efektivní depistáž
o ubytovací služby; terénní psychiatrická služba; doprovod (osobní asistence)
co by udělalo jejich život příjemnějším?
o zakotvení povinnosti obcím zajistit dlouhodobou péči
o „age friendly city“
o participativní rozpočtování; program sociální udržitelnosti
o vyřešení přístupu zdravotních pojišťoven (ubírání zdravotní péče seniorům)
o ústavní lékař
o zvýšení geriatrické gramotnosti
o mobilní telefon, aplikace pro seniory; úpravy uživatelského prostředí tabletů
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v domácím prostředí

133

Kulatý stůl č. 2: Řešení pro poskytovatele služeb pro seniory: využití technologií při
poskytování služeb
-

-

neexistuje jednotný systém, kde by se shromažďovaly informace od poskytovatelů a
informace pro klienty – problém: potřeba sdílet informace mezi sociální a zdravotní
dimenzí
přenos informací mezi pečovatelkami probíhá zpravidla telefonicky/ústně
data z čidel: problém s vyhodnocováním dat
neprobíhá spolupráce, ale konkurence – proto je nutné nějaké kontroly/koordinace –
potřeba komunitního koordinátora podpůrných služeb
role lékaře v systému: má informace, ale nemá důvod je sdílet (potřeba elektronizace
zdravotnictví)
potřeba certifikace služeb, kontroly funkčnosti, standardy
systémy informací o poskytovatelích; sousedské pomoci (koordinace dobrovolníků);
databáze kapacit sociálních/zdravotních služeb (registr)

Kulatý stůl č. 3: Město přátelské seniorům (aktivní občan)
-

-

-

-

role sousedské pomoci - ale je nutné podpořit (informace o tom, že je tam někdo, kdo
chce pomoci/kdo potřebuje pomoci)
o výhoda: jsou blízko, rychlá a účinná výpomoc
o nákup, kontakt s úřadem
sousedská pomoc versus dobrovolnictví
o pokud by šlo o dobrovolníky, musela by je nějak P7 koordinovat/mít za ně
odpovědnost
o soused: přirozená sociální kontrola, znají se
o lepší „neformalizované“, jelikož většina lidí nemá čas na supervizi a upisovat
se… lepší nechat neformálně, nárazově
role lokálních firem – spolupráce
o zapojení do finanční/materiální pomoci; výhody seniorů
o problém s časovou náročností koordinace
senior jako dobrovolník
o probíhá to už lokálně (např. chození do MŠ)
o problém s formalizací dobrovolníků – někdo to chce dělat „neformálně“,
nepravidelně – právní problémy, když se něco stane; při formalizaci nutný
nějaký dohled… (bariéry)
o formalizované versus neformalizované dobrovolnictví a jeho bariéry

-

seniorům chybí informace o typech služeb (terminologie); a typech možností v jejich
situaci
dva typy informací: o nabídce a o klientech
o klientech: má info praktik, polikliniky, nemocnice, úřady, poskytovatelé
o šlo by sdílet se souhlasem uživatele
databáze služeb – měl by být prioritou, pak až tvoření funkčního portálu
o bariéra: senioři nepoužívají internet, proto nutné použít i neinternetové cesty
role MČ
o mohla by certifikovat spolehlivost a technické vybavení
o mohla by i sdružovat hodnocení ze strany uživatelů (na portálu)
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potenciál střetu zájmů (MČ a její sociální služby)
některé neziskovky působí nejenom lokálně, ale je lepší zkusit změnu na
úrovni MČ a pak dobrá praxe na velkou prahu
o problém s certifikací MČ: to by bylo riziko
struktura portálu (webu) může ovlivnit organizaci plánování komunitních služeb, ale
určitá představa musí být už předem domluvena
senioři také nevyužívají ve velkém internet, je nutné mít i nějaké kontaktní místo,
alternativní zdroje informací
o
o

-

Kulatý stůl č. 5: Využití ICT v domácí péči (bezpečnost, informace, komunikace,
monitoring)
-

Co je potřeba na úrovni MČ P7?
o edukace formálních a neformálních pečovatelů, aby věděli o technologiích
o jak zjistit, s kým spolupracovat? Informace o kvalitě (opět potřeba standardů,
ověřování kvality)
o zajistit dofinancování technologií rodinám
o MČ jako „průvodce“ systémem, nejde je jen zavést, ale i je vysvětlit,
prezentovat…
o rozšíření tísňové péče i na asistivní péči
o MČ v současné době spíše potřebuje vytvořit spolupráci a její model, pak
technologie
o MČ potřebuje vymyslet roli svoji, Pečovatelského centra a ostatních
poskytovatelů

Kulatý stůl č. 6: Management informací o klientech a pro klienty: sdílení a vlastnictví dat
-

-

určitě je nutná změna legislativy/změny na národní úrovni, ale začít lokálně –
postupně!
„aktivní“ funkce (senior objednává oběd) versus „pasivní“ funkce (informace od MČ
k seniorovi)
o bylo by pravděpodobně lepší je mít odděleny
o začít „málem“ a až postupně rozšiřovat (nutné pečlivě rozlišit rozhraní, aby se
v tom senior vyznal – uživatelské rozhraní)
o nemělo by se to moc „nafukovat“, aby to bylo řešitelné v pilotním projektu
největší problém: chybějící/nezpracovaná data (tj. technologické řešení to
nejbanálnější)

Kulatý stůl č. 7: Možnosti financování pilotního projektu na úrovni MČ a udržitelnost řešení

-

PPP jako cesta pro smart cities
financování by nemělo být závislé na MČ, pro udržitelnost řešení
MČ jako taková jistota – vzbuzuje důvěru, jako nositel řešení tedy a řízení projektu
MČ jako nositel pilotních projektů: vymýšlení inovativních řešení
opět, nemělo by to být velké sousto, aby to bylo realizovatelné pro MČ, tj. nevyvíjet
zbytečně nové věci, spíše implementovat
možná by šel udělat nějaký „ekosystém“ na úrovni MČ, kdy senior bude dostávat
vouchery, např. za nějakou aktivitu… motivace pro seniory a třeba i poskytovatele
OBSAH
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PŘÍLOHA Č. 2: SHRNUTÍ ZÁPISU
WORKSHOPU 14. 11. 2017
Diskuze před panelovou diskuzí
-

-

-

-

Obavy z personálního zajištění
o Kolik lidí by toto muselo zavádět/obsluhovat?
o Odp.: člověk, co bude mít na starosti sdružování dat a informování – může
být teoreticky jen jeden (záleží o jaké pozici a řešení mluvíme); technologie
ICT mohou snížit náročnost na sbírání dat (šetřit čas lidem)
Zmatení pojmů: koordinátor služeb/péče tak, je myšlen v prezentaci, je možné spíše
nazývat „průvodcem“
Obavy z časového horizontu: jaký je časový plán takového řešení?
o Odp.: Postupné zavádění, počítá se s kratšími jedno až dvouročními projekty
(okolnosti se mohou měnit);
Poukázání na celorepublikový projekt MPSV, který má mapovat potřeby
poskytovatelů sociálních služeb a jejich dostupnost – pražský koordinátor Andrej Dan
Bárdoš
Obavy z digitální gramotnosti seniorů
o Odp.: s podporou digitální gramotnosti se v návrhu počítá

-

Lorman: Platforma je i o solidaritě mezi poskytovateli, aby o sobě věděli a měli zájem
sdílet informace a mluvit spolu – i to je cílem. Tržiště služeb je spíše o koordinátorovi,
který by měl být kompetentní a vědět, jak využívat různé typy služeb. Liberalizace
prostředí nestačí, musí se i předávat informace v jejich úplnosti, někdo, kdo rozumí
sociální práci. U tísňové péče jsem asi zcela nepochopil diagram. Rozšíření péče je
důležité, ale je to především o důsledném a promyšleném provádění, a teprve pak
mohu propojovat. Důležitý je prvek zodpovědnosti: musí to být jasný vztah toho, kdo
je zodpovědný za to, že při alarmu dojde k aktivitě. Když je zodpovědný poskytovatel,
musí všechny informace sdružovat a mít on – ne že to půjde nejdříve někomu
jinému, pak pokud nepotvrdí, někomu dalšímu… Dále z hlediska uživatelů je
preferována stacionární, ne mobilní jednotka.

-

Kalvach: Musíme počítat s tím, že dnešní senioři budou něco jiného než ti, co přijdou
za 5 let – dojde k nárůstu digitální gramotnosti. Projekt pochopitelně musí být
otevřený všem, ale není to pochopitelně pro všechny – je to na bázi dobrovolnosti.
Člověk by si měl vybrat, jestli se zapojí, ale také nemůžeme počítat s tím, že se
všichni zapojí. Byl bych rád, aby tyto projekty začínaly právě u lidí, co do toho chtějí
jít a až postupně, jako lego, se skládaly jednotlivé další funkce, přidávali další lidé…
Propojování dat naráží na problém zneužitelnosti, aby pojišťovny neřekly „on používá
pečovatelskou službu a ještě by chtěl umělou kyčel?“.

-

Hurrle: Mám pochyby, jestli se dá vše řešit na úrovni městské části, některé věci ano,
ale jiné zase budou nekompletní. Dokážu si představit tržiště, sice nevím, v jakém
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-

Kalvach: Jeden přístup je vytvořit co nejucelenější systém informací, ale druhou věcí
je pružné jednoduché řešení, které by usnadnilo case management. Já bych si přál,
aby to podpořilo právě ten case management, aby si ten case manager našel
kontakty, znal lidi, bavil se s nimi… Je to ale jiná struktura, než co byste budovali. Je
třeba doříct, aby základním prvkem byl člověk, který má zájem, aby se sám o sebe
postaral. My mu musíme dát podporu těch detailů, aby se v tom vyznal, a aby se
sám mohl rozhodovat a měl snadnější cestu k podpoře svého strnutí.

-

Janečková: U integrované platformy si nedovedu představit, že by do toho vstoupil
soukromý sektor, např. financoval. Tady to spíše financují ministerstva, města.
Nevím, jestli si městská část může dovolit provozovat něco tak velkého, určitě by se
muselo podílet ministerstvo, město…

-

Lorman: U rozšířené tísňové péče není problém rozšíření o chytrou domácnosti.
Naše otázka je, co budeme dělat, do čeho budeme investovat. My se nemůžeme
zahltit dalšími daty – máme 900 klientů a nedovedu si představit, že u nich budeme
řešit otevřenou lednici. Máme zkušenost, že lidé odmítají mobilní jednotky. Dále
dokud člověk necítí potřebu, tísňovou péči si nepořizuje – máme problém to rozšířit
mezi šedesátníky… U této služby je nutné mít IT podporu, která bude spolehlivá.

-

Janečková: Všechna tato řešení musí být hrozně jednoduché, protože pokud to bude
komplikované, nikdo to nebude používat, včetně té pečovatelky. Pečující o lidi
s Alzheimerem by hrozně uvítali funkce spojené s chytrou domácností – někdo něco
nezavřel atd. Ale bohužel také dodávali, že někdo o tísňové péči nevěděl… Praktičtí
doktoři, ti o službě také moc nevědí, dříve to doporučovali, teď moc ne, protože o ní
nevědí. A to je jedna z funkcí tržiště – aby tam všechno našli a aby to tam bylo
popsaný.

-

Kalvach: K tržišti musí být „průvodce“, kdy základní informace poskytne člověk, case
manager nebo komunitní koordinátor. Někdo, kdo zná možnosti, protože bez něj to
nebude fungovat. Ke sdílení informací jsem skeptický. To množství informací, které
lidé potřebují v klinické medicíně je relativně malé – je tam spousta balastních
informací. Například talk – něco je tam naměřené, ale můžu tomu věřit? Náš systém
je nastaven špatně, je příliš byrokratický a péče se najednou dostává až v momentě,
kdy ji nikdo nepotřebuje. Potřebujeme dobré příklady, a aby se to zjednodušilo. Ti
lidé, senioři, také nejsou homogenní skupina: máme tu padače, ztráceče, úzkostné
rodiny…

-

Hurrle: Dalo by se to vymyslet kolem case managementu, to IT řešení. Důležité je
zapojení i dalších, co nejsou na našem území, například nemocnice. Také by bylo
dobré, kdyby se do toho zapojilo i celé město…
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rozsahu, ale určitě ke zpřehlednění nabídky a lépe nabízet to, co už existuje, tedy
vytvořit lepší strukturu. Rozšíření tísňové péče může být součástí něčeho nebo
propojení s tím, co už dělá například Život 90, jako laikovi mi to přijde podobné.
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-

Janečková: Je důležité si sednout s aktéry a dohodnout se, co se dá udělat nyní, co
by bylo dobré. Mít postup, kdy se učíme z chyb a nevzdat to v rámci procesu,
vymyslet další řešení a jít dál.

-

Kalvach: Ustanovit průvodce, case managera a rozvíjet to odspodu. Točit to zezdola
z konkrétního, a ne z té abstrakce. Ustanovení tohoto je relativně jednoduché. Bude
to váš člověk, ne člověk od poskytovatelů…

Zápisy z kulatých stolů
Téma č. 1: Systém pro integraci péče
Pokládané otázky:

1. Co si myslíte o navrhovaném řešení s ohledem na Vaše zaměření? Dokážete si
představit sdílení dat v systému?
2. Jaké jsou podle vás podmínky úspěchu řešení?
3. Máte nějaké vlastní nápady či požadavky na funkce?
4. Zůstávají nějaké otázky, které je podle vás ještě v souvislosti s řešením třeba
zodpovědět? (co vám není jasné, co byste se z dokumentu rádi dozvěděli).
Shrnutí obou kulatých stolů – otázky, komentáře
Závěr
-

u dat je především důležité vědět, jaká přesně myslíme, a koho se týkají – na to by
měl odpovídat dokument
kdo je seniorem, na kterého se soustředíme při sdílení dat? – na to by měl odpovídat
dokument
základním prvkem bude osoba, průvodce, který jednotlivá data bude dávat
dohromady: otázka je, jaké bude mít informace k dispozici, kde bude zařazen?
integrace dat naráží na problém zahlcení (problém „kvality dat“ – která jsou skutečně
podstatná?)
dávat pozor na automatizaci odpovědí
dále otázka toho, kdo bude mít přístup k datům (a kterým), otázka zneužití informací
do jaké míry současná legislativa umožňuje sdílení dat mezi samotnými klienty?
kdo bude mít odpovědnost za pravdivost zanášených dat?
sdílení dat mezi poskytovateli o jejich činnosti určitě (je důležité, aby o sobě věděli a
sdíleli necitlivá data)
u sdílení dat klientů se naráží na mnoho bariér, citlivost údajů… (viz výše) – více
problematické a potenciálně méně užitečné
integrujícím prvkem (především o sdílení dat o službách) musí být nějaká osoba
(průvodce služeb?), která bude mít extensivní znalost sociální i zdravotní
problematiky, sociální práce a dalších oblastí
vždy musí být jasná přidaná hodnota pro ty, co tam data budou dávat (poskytovatelé
atd.) – musí v tom vidět smysluplnost

Téma č. 2: Tržiště služeb (e-tržiště)
Pokládané otázky:
2. Jaké jsou podle vás podmínky úspěchu řešení?
3. Máte nějaké vlastní nápady či požadavky na funkce?
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4. Zůstávají nějaké otázky, které je podle vás ještě v souvislosti s řešením třeba
zodpovědět? (co vám není jasné, co byste se z dokumentu rádi dozvěděli).
Shrnutí obou kulatých stolů – otázky, komentáře, na co myslet
-

-

-

nutné informace standardizovat, aby každý zanášel ve stejném formátu
autorizace informací tak, aby za ně měli zodpovědnost ti, co je zadávají – jinak jde
odpovědnost za městkou částí
nezapomenout využití komunity v podpoře lidí (sdílení a přímá podpora)
mělo by jít o dobrý rozcestník, který musí být co nejjednodušší
mělo by být jedno kontaktní místo (aby bylo jasné, kam se obrátit s informací o
službách)
otázka nákladnosti provozu pro městskou část
u informací mít vyřešené: aktuálnost, relevantnost, práva na zveřejnění na tržišti
veřejná versus soukromá sféra: oddělit, aby to bylo naprosto jasné (např. vysvětlit tak
jiné ceny, případně jiné čekací lhůty např. u úklidu, který se musí domlouvat více
dopředu v oblasti sociálních služeb…)
sociální služby a nabídka na internetu: je to složitější než v komerční sféře, s každým
musí mít smlouvu o poskytování atd.
dobrým postupem by mohlo být začít s nějakým přehledem služeb a postupně
přidávat služby, funkce, nebo např. objednávání služeb
ohledně poskytování zpětné vazby od uživatelů služeb: otázka toho, do jaké míry lze
zajistit „objektivitu“, např. u lidí trpící náladovostí vlivem demence; častěji jsou
hlasitější stěžovatelé
e-tržiště by měl být takový průvodce službami, který mohou vyžít jak senioři, tak
jejich rodinní příslušníci, ale i poskytovatelé či ten člověk, co bude v roli „průvodce
službami“

Téma č. 3: Rozšířená tísňová péče
Pokládané otázky:
1. Máte nějaké vlastní nápady či požadavky na funkce?
2. Jaké další krizové situace seniora by měla služba automaticky řešit?
Shrnutí obou kulatých stolů – otázky, komentáře, řešení

-

-

otázka financí: kdo to bude platit a kolik to bude stát? Ekonomická náročnost je pro
seniory zásadní (seniorská chudoba je problém, který se bude pravděpodobně
stupňovat)
nízké povědomí o tísňové péči je problém: jak ho zvyšovat? Zde by se mohla MČ
také zapojit
problém stigmatizace a tísňové péče: mohlo by se vyřešit tím, že by koncové
zařízení mělo i jinou funkci (např. rádio, krokoměr…); také zaleží na tom, kdo to
seniorovi nabízí (rodina? doktor? doporučení od MČ?); nepomohla by akcentace
toho, že je to spíše pro to, aby rodinní příslušníci byli klidní (místo akcentace
nebezpečí pro seniora)
je nutná standardizace funkcí – procesní i technologická
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tísňová péče je zastaralý pojem – nahradit asistivní podpora života? Služby
asistenčního pomocníka?
funkce, které by služba měla mít: akutní situace (tísňové a krizové), ale i více
standardní situace pro podporu autonomie lidí; dohledové funkce, lokalizace člověka,
když se ztratí; komunikace s člověkem, možnost zavolat
jedno jasné prostředí, které umožní to, aby se nové funkce mohly přidávat
musí být jasné, jaký má být postup při daném stavu: jestli už zavolat záchranku atd.
tísňová péče může vyvolat poptávku po nových službách: zhorší se zdravotní stav,
stávající služba může posunout člověka ke službám, které situaci budou řešit (např.
funkce hlídání bytu)
služba by měla být personalizovaná, aby umožňovala individuální plánování
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