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Úvodní slovo

Základní informace o organizaci

Vážení přátelé,
dovolte mi informovat vás o činnosti naší organizace v roce 2021, který hodnotím i přes nepříznivé vnější
okolnosti jako úspěšný.

Název

Obdobně jako v předchozím roce 2020 byla naše činnost v minulém roce ovlivněna epidemií COVID-19.
S nepříznivými důsledky pandemie jsme se však vypořádali díky předchozím zkušenostem a uskutečněným
interním opatřením mnohem snadněji a bez jakýchkoliv negativních dopadů do kvality poskytovaných služeb
našim klientům.

Sídlo ústavu

Benešova 632, 284 01 Kutná Hora

Dispečink Tísňové péče:

Benešova 649, 284 01 Kutná Hora

Vysoce příznivý vliv na bezproblémové fungování naší organizace mělo v loňském roce dokončení implementace
nového informačního systému pro řízení sociálních služeb a rovněž i úprava a doplnění interní legislativy
organizace, a to především ve zlepšení a standardizaci interních procesů. Příznivé efekty z obou těchto oblastí
se budou projevovat i v dalších letech a vynaložené úsilí a zdroje se tak zcela jistě dále zúročí.
Pro další rozvoj organizace a zvýšení kvality péče o klienty jsme v loňském roce podali dvě žádosti o finanční
podporu na pořízení potřebného technického vybavení pro klienty a zaměstnance organizace. V prvním případě
se jednalo o žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 101. výzvy Sociální
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností na pořízení koncových stacionárních asistivních zařízení pro
klienty a služebních automobilů pro pracovníky přímé péče. Ve druhém případě se jednalo o žádost o podporu
z programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 na pořízení
koncových stacionárních asistivních zařízení pro klienty. V obou případech byly naše žádosti schváleny, přičemž
v letošním roce bude realizováno samotné pořízení uvedeného technického vybavení.
V souladu s našimi cíli jsme v minulém roce rozšířili naše služby a více se zaměřili i na projektové aktivity
podporující cílovou skupinu seniorů a neformálních pečujících. Naší odpovědí na zvýšený zájem o poskytování
informací z oblasti nepojistných sociálních dávek a obecně péče o osoby se sníženou soběstačností byla
registrace nové služby Odborné sociální poradenství. V rámci této služby poskytujeme také psychologickou
podporu nejen osobám pečujícím, kterou telefonicky i osobně zajišťuje psycholožka paní PhDr. Běla Hejná.
Velkým rozvojovým úspěchem naší organizace bylo v loňském roce otevření pobočky tísňové péče ve Vimperku
a úspěšný vstup do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje s nově registrovanou sociální
službou Tísňová péče pro Jihočeský kraj.
V projektových aktivitách jsme v loňském roce pokračovali ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních
služeb České republiky v realizaci mezinárodního projektu ICT4Elders v rámci programu Evropské unie Erasmus+,
který je zaměřen na přípravu metodických a výukových podkladů pro vzdělávání seniorů v IT dovednostech.
Praktické vzdělávání seniorů v rozvoji IT dovedností jsme realizovali v obcích Středočeského kraje v rámci
pilotního projektu Pojďme následovat naše děti s podporou Středočeského kraje. V této oblasti máme za cíl
pokračovat i v letošním roce. S podporou společností Philip Morris ČR a.s. jsme v minulém roce zahájili a letos
dále pokračujeme s poskytováním poradenství pro neformální pečující.
V následujících letech se dále budeme zaměřovat na další rozvoj nových technologií, funkcionalit, další zvyšování
kvality našich služeb a zavádění nových služeb, které umožní reflektovat potřeby našich klientů. Naším prvořadým
cílem zůstává poskytování takové péče, která klientům pomáhá vést plný, pokud možno nezávislý aktivní život,
udržet co největší soběstačnost, zajistit maximálně možnou kvalitu života v jejich vlastním sociálním prostředí,
snížit narůstající počet rizik a zajistit co největší míru bezpečí a pocit jistoty. K naplnění tohoto cíle budeme dále
rozšiřovat a prohlubovat spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb.
Ing. Radovan Hauk
Život Plus, z. ú.
Ředitel

Děkuji.
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IČO
Registrace

Datová schránka
Webové stránky
E-mail

Život Plus, z. ú.

04616685
V rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl U, vložka 331
7qik2gh
www.zivotplus.cz
operator@zivotplus.cz

Kontaktní telefon

327 532 900, 724 182 325

Bankovní spojení

Účet 4116143319/0800 u České spořitelny, a. s.

Hlavní aktivita

Tísňová péče - registrace u Středočeského kraje
pod identifikátorem 3986787
Tísňová péče - registrace u Jihočeského kraje
pod identifikátorem 6502384

Odborné sociální poradenství

registrace u Středočeského kraje
pod identifikátorem 5762974

Působnost v krajích:

Středočeském, Jihočeském, Vysočina,
Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém,
Libereckém, hl. m. Praze
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Personální údaje
Správní rada

Život Plus, z.ú.

Do 30. 6. 2021
PhDr. Běla Hejná

předsedkyně správní rady

Vladimír Vyšohlíd

člen správní rady

Ing. Karel Chmelík

člen správní rady

Od 1. 7. 2021
Vladimír Vyšohlíd

předseda správní rady

Ing. Zdenka Zavřelová

členka správní rady

Mgr. Alena Sakařová

členka správní rady

Kdo jsme?
Naše organizace, Život Plus, z. ú., sdružuje seniory a osoby se zdravotním postižením, jejich
blízké a přátele, profesní odborníky a všechny lidi sympatizující s naším posláním. Sociální služby
s pověřením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR poskytujeme již od roku 1994. Jsme členy
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, České
asociace pečovatelské služby, rady MAS Lípa pro venkov, z.s. a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci
zdravotnictví a sociálních služeb. Náš tým je tvořen kvalifikovanými sociálními pracovníky,
pracovníky v sociálních službách a psychologem.

Komu pomáháme?
Sociální služby poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým
onemocněním a pečujícím osobám. Podporujeme přirozené sociální vazby osob a fungování
komunity.

Jak pomáháme?

ZAMĚSTNANCI
Ing. Radovan Hauk

ředitel ústavu a statutární zástupce

Mgr. Jiří Božek

ředitel pro rozvoj do 30. 9. 2021

Bc. Pavla Sonntagová

sociální pracovnice a vedoucí Tísňové péče

Ing. Bc. Jana Pivoňková

sociální pracovnice a vedoucí služby odborné sociální poradenství, ekonom

Bc. Martina Hladíková

sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Kolínská

sociální pracovnice

Mgr. Pavlína Dobruská

sociální pracovnice pro Jihočeský kraj od 1. 11. 2021

Miloslava Chmelíková

provozní asistentka

a pracovníci v sociálních službách – operátoři dispečinku tísňové péče

Tísňová péče
Jsme poskytovatelem terénní sociální služby Tísňová péče s nadregionální působností
a s působností pro Jihočeský kraj v nepřetržitém provozu (24/7/365) dle Zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Posláním tísňové péče je prohlubování kvalitního a důstojného života seniorů, osob se zdravotním
postižením a osob s chronickým onemocněním v domácím prostředí se zachováním přirozených
vazeb na rodinu a sociální okolí.
Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním
od 19 let věku.
Tísňová péče Život Plus, z. ú. („TP“) řeší nepříznivou sociální situaci osob, které jsou vystaveny
stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního
stavu nebo schopností. TP dodává těmto osobám pocit bezpečí, a to jak doma, tak venku, pomáhá
jim žít plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním domácím prostředí navzdory pokročilému věku
nebo zdravotnímu hendikepu. Často doplňuje jiné služby terénní sociální péče. TP prodlužuje život
klienta služby v domácím prostředí, služba tak řeší i dlouhodobě neuspokojivou situaci v oblasti
kapacit pobytových zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Našim klientům zajišťujeme nepřetržitou možnost zprostředkování adekvátní pomoci v případě
krizové situace doma i venku, kterou je nejčastěji pád s nemožností vstát, náhlé zhoršení
zdravotního stavu a jiné havarijní nebo život a zdraví ohrožující situace. Naši klienti jsou vybaveni
zařízením tísňové péče. Nosí na krku nebo na ruce SOS tlačítko, nebo chytré hodinky. Kdykoliv
po stisknutí tlačítka se s nimi okamžitě hlasově spojí zkušení operátoři a zprostředkují jim pomoc
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přivoláním blízké osoby nebo složek integrovaného záchranného systému. S našimi klienty jsme
v pravidelném telefonickém i osobním kontaktu a pomáháme jim předcházet pocitu osamělosti,
beznaděje a dokážeme být oporou při řešení obtížných životních situací.
Tísňová péče je poskytována za úhradu.
Odkaz na aktuální ceník služby: 20220301_cenik_TP.pdf (zivotplus.cz)

Základní činnosti a úkony služby tísňová péče
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:
• poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické
komunikace,
• v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování
zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,
b) sociálně terapeutické činnosti:
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Součástí systému je prostorové čidlo, kde je nastavena tzv. „smyčka časového
dohledu“, která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu.
Neprojde-li klient okolo čidla v nastaveném časovém intervalu, zařízení
samo hlásí na dispečink nebezpečí – klient bez pohybu. Následně dojde
k hovorovému propojení klienta s dispečinkem, kdy dispečer ověřuje
situaci a v případě nekomunikace klienta, řeší dispečer krizovou situaci.
Mimo popsané funkce stacionární zařízení pomáhá zabezpečit klienta proti
zlodějům. V případě, kdy je klient hospitalizován, odjíždí k příbuzným nebo
do lázní, systém hlídá byt proti „nezvaným hostům“. Současně dojde k vypnutí
smyčky časového dohledu. Jednoduchým způsobem se před odchodem
zařízení přepne do hlídacího režimu, a pokud se v bytě objeví nezvaný
návštěvník, zařízení hlásí dispečerovi narušení objektu. Dispečer ihned
vysílá na místo městskou policii nebo Policii ČR.
Video k přiblížení stacionárního zařízení si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=armLWdDq96Q

Mobilní asistivní technologie
Mobilní asistivní technologii mohou využívat klienti ve svém domácím prostředí, ale vhodná je
zejména pro ty, kteří se často pohybují mimo svůj domov. Zařízení poskytujeme buď ve formě
náramku na ruku, nebo přívěsku na krk.

Zařízení tísňové péče

Mezi přednosti tohoto zařízení patří jednoduché ovládání pomocí tísňového tlačítka, po jehož
stisknutí dojde během několika sekund k propojení hlasitého hovoru s dispečerem.

Stacionární asistivní technologie

Důležitou funkcí je možnost zjištění polohy pomocí GPS. Dispečer je pak schopen velice rychle
předat záchranářům informaci o místě, kde se klient nachází, a zajistit tak včasné přivolání pomoci.

Stacionární asistivní technologii využívají klienti, kteří tráví čas většinou ve své domácnosti. Zařízení
instalované v domácnostech jednotlivých klientů využívá buď připojení přes pevnou linku nebo
připojení prostřednictvím sítě GSM. Využití lze zajistit na celém území České republiky.
Srdcem celého systému je řídicí jednotka, která zpracovává, vyhodnocuje a následně přenáší
zprávy na dispečink. Stacionární zařízení má, mimo všechny základní funkce, upraven tzv. „hlasitý
příposlech“, to je schopnost komunikovat s klientem na dálku.

Zařízení lze také použít k monitoringu pohybu ve vymezeném prostoru, ve kterém se může klient
pohybovat (prostorový perimetr). Tato funkce je vhodná zejména při ztrátách orientace klienta.
Po překročení vymezeného prostoru dojde k odeslání zprávy na dispečink a dispečer pomůže
s návratem klienta domů.

Bezdrátovým tlačítkem, které nosí klient neustále u sebe, se v případě potřeby aktivuje celý systém.
Během několika sekund dojde k propojení hlasitého hovoru s dispečinkem. Klient tak může hovořit
s dispečerem z kterékoli části domu nebo bytu, aniž by musel ke stacionárnímu zařízení, a může
nahlásit svůj problém (např. při pádu a následném poranění potřebuje zavolat lékaře apod.).

Výhodou mobilní asistivní technologie je její voděodolnost, díky níž se
lze s náramkem nebo přívěskem i sprchovat. V prostorách sociálního
zařízení totiž dochází nejčastěji k pádům s nemožností vstát.
Pro tísňovou službu je v mobilní asistivní technologii
využívána mobilní síť operátorů fungujících na celém území ČR.

Klient nemusí mít obavy ani v případě, když k rozhovoru s dispečinkem, z důvodu velké vzdálenosti
od stacionárního zařízení nebo neschopnosti mluvit, nedojde. Stacionární zařízení vyslaný signál
zachytí a předá jej na dispečink, kde podle přesných instrukcí dispečera zprostředkují pomoc podle
individuálních potřeb klientů.

Video k přiblížení mobilní asistivní technologie
si můžete prohlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=xn0pbX3diP4
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Osobní kontakt s klienty tísňové péče

Jaký je přínos služby tísňová péče?

Pravidelný kontakt s dispečinkem tísňové péče („navolávání“)

Mezi hlavní přínosy naší služby patří:
• omezení narůstajícího počtu rizik zdravotního, sociálního a kriminálního charakteru,
jež ohrožují seniory a osoby se zdravotním postižením jak v jejich domovech, tak i mimo ně,
• zvýšení pocitu bezpečí a tím zlepšení psychického a následně i zdravotního stavu klientů,
• snížení počtu žádostí o umístění do pobytových zařízení sociálních služeb,
• snížení počtu dlouhodobých hospitalizací ze sociálních důvodů,
• prevence sociální izolace.

S cílem prevence sociální izolace nejen osamělých seniorů, ale i ostatních klientů, nabízí TP
individuální dohodnutí pravidelného kontaktu s pracovníkem TP v konkrétní dny a časy. Při
pravidelném kontaktu je možné si neformálně popovídat, ale zároveň kontakt slouží k praktickým
účelům, jako je: podpora zdraví (např.: připomenutí léků, pitného režimu, denních aktivit aj.), nácvik
použití zařízení tísňové péče, poskytnutí informací dle aktuální potřeby, aj.

Návštěva pracovníkem tísňové péče
Základním stavebním prvkem každé sociální služby je lidský kontakt. Pro kvalitní poskytování
sociální služby je nezbytné navodit prostředí důvěry mezi klientem služby a pracovníkem.
Pracovník musí klienta dobře znát, a naopak klient má právo znát pracovníky, kteří mu službu
poskytují. Z uvedených důvodů je nezbytný nejen distanční, ale také osobní kontakt klienta služby
s pracovníkem TP. Četnost návštěv, za účelem posouzení životní situace klienta nebo zhodnocení
naplňování osobních cílů klienta služby, je dohodnuta v Individuálním plánu (zpravidla jednou za 4
měsíce) nebo po individuální domluvě ve výjimečných případech (např.: při zhoršení schopností aj.).
Sociální pracovník může během osobní návštěvy klienta pomoc s vyřízením žádostí o nepojistné
sociální dávky (Příspěvek na péči, Příspěvek na bydlení, Příspěvek na mobilitu, Příspěvek na zvláštní
pomůcku a Průkaz osoby se zdravotním postižením, Parkovací průkaz pro osobu se zdravotním
postižením aj.), dávky hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, mimořádná
okamžitá pomoc aj.), poskytnout poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
a úpravách bytu, zprostředkovat návaznost na další sociální, zdravotní služby, nadační fondy,
svépomocné skupiny aj. dle individuálních potřeb, poskytnout podpůrnou pomoc ve složitých
životních situacích (nemoc, finanční problémy, vztahové problémy, úmrtí blízké osoby, celkové
vyčerpání z dlouhodobé péče o osobu blízkou aj.), nebo zprostředkovat nutný servis zařízení tísňové
péče (výměna baterií v čidle pohybu, v tísňovém tlačítku, revize zařízení aj.) servisním pracovníkem
TP.
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Jaký je přínos služby tísňová péče?
V současné době je v České republice přes dva miliony obyvatel starších 65 let a prognóza podle
Českého statistického ústavu udává, že kolem roku 2050 jich bude ještě o milion více. Populační
stárnutí představuje obrovskou výzvu a je na společnosti i na každém z nás, jak se této výzvě
postavíme. Domníváme se, že správným začátkem je poznání života, problémů i radostí seniorů,
kteří budou v budoucnu tvořit stále větší část naší populace. Česká republika v tomto směru
kopíruje trendy přicházející ze zahraničí, kdy se ukazuje, jak důležité je udržet seniory co nejdéle
v jejich přirozeném domácím prostředí a nesnažit se o jejich umísťování do pobytových zařízení,
jejichž kapacita je už dnes nedostatečná. Právě k tomu přispívá naše organizace.
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Statistika využívání služby tísňová péče v roce 2021

Odborné sociální poradenství

V roce 2021 využilo služeb TP 261 klientů. Službu v tomto roce začalo využívat 87 nových zájemců.
Z důvodu zhoršení zdravotního stavu a nutnosti 24 hodin péče druhé osoby, úmrtí nebo stěhování
byla smlouva ukončena s 60 klienty.

Jsme poskytovatelem terénní sociální služby Odborné sociální poradenství dle Zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V celkovém počtu 261 klientů jsou více zastoupeny ženy než muži. Průměrný věk klientů je 82 let.
Nejmladšímu klientovi je 34 let, nejstarší klient v roce 2021 oslavil 100 let.
Dle základních činností bylo provedeno celkem 10 711 úkonů, z toho:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci: 2 381 úkonů
• poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace : 2 272 úkonů
• v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické
záchranné služby, policie nebo hasičů: 109 úkonů
b) sociálně terapeutické činnosti: 5 924 úkonů
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1 020 úkonů
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1 386 úkonů
Celkový počet intervencí 3 432.
Celkový počet hodin přímé péče: 177 875 min.

Posláním odborného sociálního poradenství („OSP“) je poskytnout klientovi dostatečné množství
informací, díky kterým se bude lépe orientovat ve své nepříznivé sociální situaci.
Cílovou skupinou jsou senioři; osoby se zdravotním postižením; opatrovníci osob, které jsou
omezeny na svéprávnosti; pečující osoby – neformální pečovatelé, rodinní příslušníci, blízcí osob se
zdravotním postižením a seniorů; osoby, které se zajímají o sociální služby a dosud nemají dostatek
informací; osoby v krizi – služba není určena osobám pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy,
omamné látky apod.), osobám agresivním a osobám ohrožujícím zdraví nebo život sociálních
pracovníků.
Pomáháme lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoci při jejím řešení. Poskytujeme
sociální, sociálně-právní a právní poradenství (z oblasti bytové problematiky, občanského,
rodinného a pracovního práva a práva sociálního zabezpečení); poradenství při odstraňování
architektonických bariér v místě bydliště; poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních
a reedukačních pomůcek; psychologickou podporu pečujícím osobám; konzultační a informační
činnost; pomoc v prosazování práv a oprávněných zájmů klienta a shromažďujeme informace
o institucích působících v oblasti sociálních služeb a prevence a dalších navazujících služeb.
Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma.

D

A

B

Základní činnosti a úkony služby odborné sociální poradenství

C

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• zprostředkování navazujících služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti:
• poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie
a v oblasti vzdělávání;
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Jaký je přínos služby odborné sociální poradenství?
Přínosem odborného sociálního poradenství je zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta,
zejména jeho kompetence a schopnosti týkající se prosazování oprávněných práv a zájmů za účelem
řešení nepříznivé sociální situace.
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Statistika využívání služby odborné sociální poradenství

Pojďme následovat naše děti

V roce 2021 využilo služeb OSP 88 klientů. Dle základních
činností bylo provedeno celkem 389 intervencí, resp. hodin
OSP, z toho:

Pilotní projekt za podpory radního pro sociální oblast Mgr. Martina Hrabánka ze Středočeského
kraje financovaný Středočeským krajem byl realizován od června do prosince 2021 v Kutné Hoře,
Čáslavi a Ledečku. V rámci realizace projektu bylo dosaženo všech čtyř vytyčených cílů.

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
136 intervencí
b) sociálně terapeutické činnosti: 156 intervencí
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí: 97 intervencí

A
C
B

Kurzy pro veřejnost
Věnujeme se individuálním a skupinovým aktivitám, které vedou k upevnění a rozvoji dovedností
v oblasti běžného využívání inteligentních technologií (chytrý telefon, tablet, notebook). Pořádáme
kurzy pro pečující osoby s cílem vybavit je dostatečným množstvím praktických informací a tím
podpořit a usnadnit péči o jejich blízké v domácím prostředí. Poskytujeme psychologickou podporu
osobám v krizi. Zprostředkováváme návazné sociální služby a spolupracujeme s nadacemi s cílem
podpořit soběstačnost a autonomii lidí s hendikepem tak, aby nemuseli opouštět svůj domov
a přirozené sociální prostředí.

ICT4Elders

Jednalo se o tyto cíle: podpořit rozvoj kompetencí seniorů v oblasti ICT jako důležité oblasti v rámci
celoživotního vzdělávání; posílit ochotu a motivaci seniorů se dále vzdělávat prostřednictvím
řízeného učení; přispět k vyšší kvalitě života seniorů, ke zlepšení mezigeneračních vztahů a k většímu
zapojení seniorů do společnosti (principy aktivního stárnutí); umožnit seniorům samostatně zvládat
každodenní běžné činnosti využívající ICT bez pomoci další osoby.
Cíle podpořit rozvoj kompetencí seniorů v oblasti ICT jako důležité oblasti v rámci celoživotního
vzdělávání bylo dosaženo, jak udávají odpovědi účastníků v evaluaci vzdělávacího kurzu. Primárně
byly rozvíjeny kompetence zaměřené na ovládání zařízení (tabletu) a jeho využití ke komunikaci
na internetu, a to prostřednictvím e-mailu, aplikací (WhatsApp, Skype) a také sociální sítě Facebook.
Mimo to byly rozvíjeny kompetence potřebné k vyhledávání informací na internetu, především
novinek a aktualit. Taktéž byla v rámci kurzu věnována pozornost možnostem zábavy, konkrétně
hraní her (hry na trénování paměti, logické hry a oddechové) nebo sledování videí. Jelikož tyto
aktivity byly pro účastníky poměrně zábavné, byla tak posílena jejich ochota a motivace se dále
vzdělávat. Mnoho z nich projevilo silný zájem o další vzdělávání v tomto směru, což potvrzuje
naplnění druhého cíle. Současně nové kompetence či zakoupení vlastního zařízení mají pozitivní vliv
na vyšší kvalitu života účastníků. Mohou komunikovat se svými blízkými a udržovat s nimi kontakt.
Zároveň se mohou zapojit do diskusí nebo se připojit do skupin podle jejich zájmu. Tyto závěry
potvrzují splnění třetího cíle. Mimo to se účastníci naučili, jak zařízení využívat ke každodenním
činnostem bez pomoci další osoby, čímž byl splněn čtvrtý cíl. Konkrétní činnosti byly popsány
v rámci prvního cíle. Bylo toho dosaženo prostřednictvím častého opakování jednotlivých činností,
které je pro zapamatování nových znalostí u seniorů velmi důležité.

Podpora pečujících v době COVID-19

Ve spolupráci s APSS ČR se v roce 2020 naše organizace zapojila
do mezinárodního projektu ICT4Elders v rámci programu
Evropské unie Erasmus+, který podporuje spolupráci
a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Tento projekt byl
realizován v průběhu celého roku 2021 a bude ukončený
v říjnu 2022. Hlavním cílem projektu ICT4Elders je
podpořit vzdělávání starších osob v oblasti informačních
a komunikačních technologií a celoživotního učení.
Dále je projekt zaměřen na zvyšování motivace
prostřednictvím řízeného učení, poskytnutí příležitosti
starším osobám k rozvoji a umožnit jim kvalitní život
aktivním stárnutím. Vedle toho je cílem podpořit
osoby v přímé péči o seniory a poskytnout jim možnost
prohloubení znalostí a dovedností v jejich pracovní oblasti
a pomoct organizacím poskytujícím služby pro seniory se
zvyšováním kvality jejich služeb.

Projekt je podpořen firmou Philip Morris ČR, a.s. částkou 150 000 Kč. Doba realizace: září 2021–
srpen 2022. Projekt řeší aktuální potřebu neformálních pečovatelů během COVID-19 v regionu
Kutná Hora. Neformální péčí se rozumí péče poskytovaná rodinným příslušníkem nebo jinou
osobou mimo formalizovaná sociální nebo zdravotnická zařízení osobě se sníženou soběstačností,
která je odkázána na pomoc jiné fyzické osoby. Cílem projektu je zabránit mentálnímu, fyzickému
a sociálnímu vyčerpání osoby pečující o osobu závislou na péči jiné osoby a poskytovat poradenství
a podporu pečovatelům v regionu Kutná Hora. Život Plus, z.ú. se snaží být dobrým partnerem
a průvodcem pro neformální pečovatele. V rámci projektu probíhají 2 aktivity.
Již existující psychologická telefonická podpora (40 hodin) a setkávání pečujících s profesionály
v této oblasti – 8 setkání v rozsahu dvou hodin. Osobní setkání probíhá v reprezentativních
prostorách Dačického domu v Kutné Hoře.

PR aktivity
V roce 2021 jsme iniciovali 65 jednání, resp. prezentací na sociálních odborech a místních akčních
skupinách především ve Středočeském a Jihočeském kraji s cílem rozšiřovat povědomí odborné
veřejnosti o přínosech a výhodách služeb nabízených naší organizací. Naše aktivity se zaměřovaly
také na laickou veřejnost, resp. cílovou skupinu, nebo její blízké. Pořádáním besed a přednášek
v komunitních centrech, svépomocných skupinách nebo na akademiích třetího věku se snažíme
informovat širokou veřejnost o významu terénních sociálních služeb.
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Reference

Partneři, sponzoři a dárci

„Mnohokrát děkuji za Vaši návštěvu u tatínka. Když jsem s ním
mluvila, byl tak šťastný, jak už jsem ho dlouho neviděla. Byl rád, že se
mohl podělit o starosti I radosti s někým jiným, než se mnou.“
Paní Jelínková, dcera klienta

„Děkuji Tísňové péči, že jste pomohli mojí mamince, když byla
po propuštění z hospitalizace doma sama a necítila se psychicky
dobře. Vaše dispečerky s ní byly denně v kontaktu a mluvily s ní.
Mamince se ulevilo, že není sama.”
Paní Ambrožová, dcera klientky

„Jsem vdovec, léta žiju sám a to víte, žádná paráda jako v mládí to
není. Stárnu, ubývají síly. Díky tísňovému tlačítku se cítím v bezpečí.
Vím, že nejsem na světě jako kůl v plotě.”
Pan Straka, 87 let

„Chválím dámy na dispečinku, že mi pomohly v situaci, o které se
jinému člověku možná jenom zdá. Chtěli mě obrat o peníze, volal mi
nějaký člověk a vyhrožoval. Zmáčkla jsem tlačítko a dámy zavolaly
policii. Ta výtržníka vypátrala. Díky tlačítku můžu zase v klidu spát.”
Paní Andrlová, 89 let

„Děkuju vám za svou tetu, které jste pomohli, abyste jí každý den
připomínali užívání léků. To víte, ta paměť není, jako bývala.”
Paní Hulínská, neteř klientky

„Tísňovou péči doporučuju všude. Nosím vaše hodinky, které mají
SOS tlačítko a dá se na ně volat. Je mi 92 let a vaše hodinky bych
za nic neměnil. Doporučuju je všem svým kamarádům, držím krok
s dobou...”
Pan Kebrle, 92 let
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Velké poděkování za podporu v roce 2021
patří našim partnerům, sponzorům a dárcům:
1.

MPSV ČR

2.

Středočeský kraj

3.

Město Kutná Hora

4.

Město Zruč nad Sázavou

5.

Město Čáslav

6.

Město Tábor

7.

Město Český Brod

8.

Obec Zbraslavice

9.

Město Čelákovice

10.

Město Světlá nad Sázavou

11.

Nadace VIA

12.

Philip Morris

13.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

14.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

15.

Město Světlá nad Sázavou

16.

Městská policie Kutná Hora

17.

Městská policie Čáslav

18.

Městská policie Zruč nad Sázavou

19.

Městská policie Český Brod

20.

Městská policie Kolín

21.

Městská policie Kralupy nad Vltavou

22.

Městská policie Pardubice

23.

Městská policie Turnov

24.

Městská policie Tábor

25.

Městská policie Světlá nad Sázavou

26.

Eurac Hradec s. r. o.

27.

ERIELL Services s. r. o.

28.

Ing. Karel Chmelík
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Hospodaření za rok 2021
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