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Téma: Systém dlouhodobé 

zdravotní a sociální péče 

 

  

 

Konference se uskutečnila v centru Paříže v nádherné budově hostitelské 

organizace Fédération de l´Entraide Protestante. Zúčastnili se jí zástupci 

organizací poskytujících dlouhodobou zdravotní a sociální péči z několika 

evropských států: Francie, Belgie, Finsko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko 

a Česká republika. 

První den vystoupil se svým příspěvkem Michel Gardeau, prezident 

Aliance EHPAD (Ošetřovatelská péče o starší osoby), který představil systém 

dlouhodobé zdravotní a sociální péče ve Francii. Dlouhodobá péče je zde 

rozložena do tří úrovní – národní, regionální a lokání. Lokální úroveň podléhá 

regionální i národní úrovni, což je zdrojem mnoha problémů. Různé vládní úrovně 

mají například mnohdy protichůdné politické priority, cíle a požadavky  

a na poskytovatele služeb je proto vyvíjen velký tlak. Zátěž je umocněna také 

přespříliš podrobnými standardy kvality sociálních služeb, které již v tomto 

množství není možné adekvátně posuzovat. Pracovníci sociálních služeb jsou 

vystaveni velmi náročné práci za nízkou mzdu, a proto jich je v organizacích  

a zařízeních nedostatek (5 pracovníků na 100 pacientů/klientů).  

Během následné diskuze se představitelé ostatních států shodli, že 

situace v jejich zemích a problémy, se kterými se v oblasti dlouhodobé péče 

potýkají, jsou velmi podobné.  



Odpoledne jsme navštívili Domov pro seniory s pečovatelskou službou 

Diaconesses de Reuilly, kterým nás provedla jeho ředitelka společně s pastorka 

Deborah Huber Mc Bride.  

 

 

Druhý den byly jednotlivými členy konference prezentovány jejich organizace 

a projekty včetně Institutu důstojného stárnutí a projektu Pečuj doma. Velmi 

zajímavý a inspirativní by pro naši činnost mohl být projekt Q-Europe (Slezska 

Diakonie), v rámci kterého je: 

a) vytvářen přehled o systémech řízení sociálních služeb ve všech 

evropských státech 

b) realizováno zaškolování a zacvičování v oblasti systému řízení a kvality 

dlouhodobé péče 

c) podporováno sdílení a šíření výsledků výzkumů a osvědčených postupů  

a metod řízení  

Konference byla zakončena „Politickým workshopem“ s podnázvem 

„Evropský pilíř sociálních práv – od práv k realitě“. Diskutována byla zejména 

Zásada č. 18, která pojednává o dlouhodobé péči. Z workshopu vyplynuly tyto 

výstupy: 

 V zásadě č. 18 nejsou začleněni rodinní neformální pečující jako 

poskytovatelé dlouhodobé péče, je třeba začlenit je alespoň do státní 

legislativy 

 Je třeba usilovat o odtabuizování téma stáří a umírání a zlepšení postoje 

společnosti k této oblasti 

 Je třeba propojit teorii s praxí 

 Je třeba usilovat o snížení byrokracie v sociálních službách 


