
Charakteristika cílové skupiny: 

občané se zdravotním nebo duševním onemocněním 

pan Jaroslav, 83 let, sociální osamělost 



Úvod

 stárnutí = společenský fenomén

 stárnutí = sociální, zdravotní, ekonomické problémy

závislost na rodině, okolí

zátěž pro rodinu, pečovatele a další osoby, které se podílejí na péči 



Osobní anamnéza

 pan Jaroslav se narodil v 1935, s rodiči a mladší sestrou žil na Přerovsku

 vyučen na středním odborném učilišti železničním

 pracoval jako vozmistr u Čs. drah, kde pracoval až SD

 rodiče zemřeli, s žijící sestrou se nestýká, udržují pouze písemný kontakt

na svátky a narozeniny

 bez vážných zdravotních problémů, praktického lékaře s nástupem do

důchodu nenavštěvoval, pouze internistu

 aktivní člen Klubu českých turistů, sbíral turistické známky, odznaky,

fotografoval, rád četl



Rodinná anamnéza

 po vyučení se oženil a s manželkou přichází do Havířova

 v 1964 se narodil syn Jiří

 v 1974 se rodina rozpadá, dochází k rozvodu  

 odchází ze společné domácnosti, začíná bydlet ve stejném domě o 5 
pater výše

 se svým synem i bývalou manželkou pravidelný kontakt

 po smrti bývalé manželky společná domácnost s přítelkyní

 syn umírá na následky autonehody v roce 2006

 přítelkyně pana Jaroslava zemřela před 6 lety



Současná situace

• bydlí v bytě I. kategorie, velikosti 1+1 ve 12. poschodí

• žije sám, rodinu nemá

• zdravotní stav se zhoršuje - vysoký krevní tlak, problémy se srdcem,

cukrovkou, nedoslýchavost, výrazné zhoršení zraku

• zjištěna demence smíšená s bludy

• orientovaný, chodící o dvou trekingových holích

• starobní důchod, nevlastní movitý majetek, v peněžním ústavu měl

uloženy peníze, stejně tak doma měl uschovánu větší finanční hotovost



Dílčí cíle

 propagace dostupných služeb - sjednání pečovatelské služby (úklid,

praní, nákupy, vaření, hygiena),

• zajištění praktického lékaře, lékařského odborného vyšetření

• seznámení se s možnostmi pobytových služeb, promyšlení podání

žádostí o pobytovou službu, motivační rozhovor



Využití metod spolupráce s dalšími organizacemi

 zprostředkování další pomoci nebo služeb

 zastupování práv klienta

 management aktivit subjektů při zvládání určitého sociálního problému

 spolupráce s relevantními službami nebo dalšími



Zhodnocení

 spokojenost klienta s domácím prostředím, s pomocí pečovatelů a sociální
pracovnice

 průběžně řešeno rozšíření pečovatelské služby o pomoc při hygieně a
návštěv denního stacionáře.

 základem sociální práce
 práce se vztahem a důvěrou
 vytvoření pocitu bezpečí a jistoty
 rozhovor - umožnil získat velké množství informací o seniorovi, jeho
minulých rolích, zaměstnání, zájmech, sociálních podmínkách a historických
souvislostech

 spolupráce klienta a sociální pracovnice
 ponechání seniora v domácí péči
 dílčí odstranění sociální osamělosti
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