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Pár informací o naší organizaci
 Byla založena v březnu 1993
 Od samotného začátku jsme se věnovali 

pomoci seniorům zůstávat ve vlastním, 
domácím, prostředí (pečovatelská a ošetřovatelská
služba, denní stacionář, osobní asistence, půjčovna 
pomůcek, domácí paliativní péče apod.)

 V rámci těchto služeb jsme okrajově pomáhali 
i lidem se zdravotními hendikepy a od roku 
2013 jsme naši pozornost na ně zaměřili 
cíleně (podpora samostatného bydlení, sociální
rehabilitace, chráněné bydlení, sociální podnikání)

 Působíme v ORP Valašské Meziříčí a nyní i v 
ORP Rožnov p. Radhoštěm. 



Základní východiska naší
organizace

 Poslání - Pomáháme vytvářet společnost 
přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním 
postižením, nemocné a umírající.

 Svoji pozornost zaměřujeme na tyto cílové
skupiny, důležitá je pro nás však i práce s  celou 
komunitou lidí žijících ve Valašském Meziříčí a 
jeho okolí a nyní nově i na Rožnovsku.



Co tedy děláme nebo plánujeme dělat?

Poskytujeme sociální služby péče a prevence, 
zdravotní služby a další činnosti, které nejsou 
registrovanými službami sociálními nebo 
zdravotními a se sociálně – zdravotní oblastí souvisí

např. podpora zaměstnávání, podpora 
mezigeneračního soužití, osvěta problematiky 
stáří a potřeb lidí ve stáří a pro lidi se 
zdravotním postižením, příslušný lobbing. 

To znamená, že budeme usilovat o rozvoj 
stávajících služeb a činností, případně o vznik 
nových, tak abychom reagovali především na 
potřeby Valašskomezříčska a Rožnovska.



Cíle v oblasti služeb pro seniory

Rozvoj osobní asistence 
Rozvoj a restrukturalizace pečovatelské

služby
 do dalších lokalit

 posílení přímé péče u klientů

Rozvoj denního stacionáře pro seniory
Rozvoj ošetřovatelské služby do dalších 

lokalit
Domácí hospic ve spolupráci s Diakoniií
ČCE – hospic Citadela



Výzvy do budoucna

 Podpora intenzivnějšího zapojení seniorů do života 
komunity – dobrovolnictví

 Osvěta odborníků – především ve zdravotnictví

 Intenzivnější podpora laickým/domácím pečujícím

 Vyjasnění rolí subjektů, které jsou zapojeny do 
pomoci seniorům – ÚP, sociálního odboru MěÚ
Valašské Meziříčí, poskytovatelů sociálních služeb, 
nemocnice, praktických lékařů, rodin a blízkých 
seniorů

 Vzájemná spolupráce těchto subjektů



Výzvy do budoucna

 Pochopení potřeb seniorů a osobní angažovanost 
komunálních politiků pro řešení - strategická i 
konkrétní opatření

 Cílené zjišťování potřeb seniorů v Mikroregionu a  
vhodné vybudování dostatečných kapacit sítě
podpůrných  služeb pro seniory

 Bezbariérové prostředí

 Zkoumání projektů z hlediska přátelskosti všem -
tedy i seniorům

 Jasná finanční participace obcí na financování sítě
služeb pro seniory



Děkuji za pozornost 

Zdislava Odstrčilová
odstrcilova@diakonievm.cz
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