
Domov pro seniory

Stáří je nelehkou etapou života, která nevyhnutelně jednou čeká všechny z nás i přesto, že si 
to mnozí, obzvlášť mladší generace, často nechtějí připustit.  Proto si myslíme, že je velmi 
důležité  zajistit  nejlepší  možné prostředí pro seniory,  ať už po stránce pečovatelské,  tak i 
kulturní. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dne 19. listopadu 2015 navštívit Domov pro seniory na ulici 
Foltýnova  21.  V Domově  nás  přivítala  paní  Mgr.  et  Mgr.  Jana  Prajznerová,  vedoucí 
sociálního  úseku.  Byli  jsme  informováni  o  tom,  že  domov  byl  před  několika  lety 
zmodernizován a rozšířen, takže nyní může pojmout mnohem větší  množství klientů,  a je 
zbudován v příjemném, klidném prostředí na okraji Brna. K našemu překvapení se v domě 
nenacházejí  jen  poměrně  soběstační  senioři,  ale  také  takzvaní  „ležáci“,  lidé  neschopní 
samostatného  pohybu.  Dále  jsou  zde  ubytováni  i  lidé  s demencí  či  jinými  stařeckými 
psychickými poruchami, například Alzheimerovou nemocí, či také lidé inkontinentní, a to po 
všech stránkách.

Personál je na práci s těmito lidmi speciálně vyškolen, a proto, kdybychom se rozhodli pro 
toto  téma,  by  nás,  studenty  bylo  také  potřeba  zaučit,  což  je  pro  Domov jak  časově,  tak 
personálně  náročné.  Navíc  by  se  „v  terénu“  mohli  uplatnit  jen  maximálně  3-4  studenti, 
protože po kulturní stránce, díky optimálnímu množství jak pracovníků, tak i dobrovolníků 
například ze základních škol v okolí, kteří pro seniory pořádají různé besídky a vystoupení, je 
domov velmi dobře zabezpečen. Dále domov navštěvují stážisté z vysokých škol, kteří pracují 
přímo s klienty. 

Kvůli těmto důvodů jsme s paní Mgr. Prajznerovou dospěli k závěru, že realizace projektu 
Světová škola v rámci domova pro seniory by pro ně, vzhledem k náročnosti zaučení nových 
pomocníků v tak velkém počtu, jaký by byl potřeba,  byla spíše zátěží než pomocí.

Rozhodně jsme ale z naší návštěvy neodešli s prázdnou. Dozvěděli jsme se mnoho nových a 
zajímavých  informací  o  práci  pečovatele  i  o  seniorech  samotných  a  byli  jsme  příjemně 
překvapeni, jak vřele místní komunita spolupracuje s těmi, kteří to potřebují.
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