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Shrnutí poznatků
ze studijní cesty na Slovensko
• Překvapila a potěšila mě srdečnost a pohostinnost
všude, kde jsme byli.
• Státní zařízení naráží na legislativu, která není pružná,
na nedostatek finančních prostředků, které s sebou
nesou nedostatek potřebného personálu v zařízeních a
nedostatek materiálního vybavení včetně
kompenzačních pomůcek. Státní zařízení, alespoň ta, co
jsme navštívili, mají určité rezervy a prostor, v němž lze
ještě vylepšovat.
• Ne vždy závisí dobrá péče na finančních prostředcích,
ale výrazně ji ovlivňuje. Nestátní neziskové organizace,
které jsme navštívili, jsou srovnatelné s těmi našimi.
Mgr. Zdeňka Vlčková
Charita sv. Anežky Otrokovice

Shrnutí poznatků
ze studijní cesty na Slovensko
• Překvapilo mě, že na Slovensku nejsou
standardy kvality tak nastaveny, jako u nás.
Jsou zavedeny standardy materiálně-technické,
ale ne standardy kvality péče. Znovu jsem si
uvědomila, jak nutné jsou standardy kvality
péče.
• Účelné, „nízkonákladové“ zařízení plnící funkci
krizové pomoci pro osoby bez přístřeší – Krizové
centrum v Dubnici nad Váhom.
Mgr. Zdeňka Vlčková
Charita sv. Anežky Otrokovice

Inspirace ze Slovenska
• Vysoká profesionální úroveň ředitelů v
neziskových zařízeních (hlavně Středisko
evangelické diakonie – domov důchodců
Košeca a Hospic REFUGIUM Trenčín)
• Pozoruhodná vůle zakladatelek n.o. ARCHA,
Bánovce nad Bebravou), které dokázaly vytvořit
službu odpovídající plně potřebám klientů (mj.
dcery jedné ze zakladatelek, která je klientkou
zařízení) a také získat dotaci na přístavbu
zařízení
Jiřina Blahušová, zástupce uživatelů SSL
město Otrokovice

Inspirace ze Slovenska
• Návrat k systému pěstounských rodin v Dětském
městečku v Trenčíně-Zlatovcích
• Finanční zabezpečení pro děti z dětského
domova na dobu po opuštění domova (spoření
zajišťováno hlavně obcí, která má zákonnou
povinnost)
• Fungující spolupráce mezi městem a
neziskovými organizacemi i mezi organizacemi
navzájem v Centru neziskových organizací v
Dubnici nad Váhom
Jiřina Blahušová, zástupce uživatelů SSL
město Otrokovice

Inspirace ze Slovenska
• Snaha zkrášlit prostředí, v němž senioři žijí – viz
zahrada u domova pro seniory Dubina
• Propojení péče řádových sester a dobrovolníků
ze zdravotnických škol s profesionálními
pečovateli v domově pro seniory Job a hospici
Refugium
• Pravidelné setkávání rodin, jejichž příbuzní byli
klienty hospice za účelem snazšího vyrovnání se
s odchodem člena rodiny
Mgr. Eva Kuchařová, odbor sociální
MěÚ Otrokovice

Děkujeme za pozornost.

