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Úvodní slovo
Rok 2014 byl pro Gerontologický institut především ve znamení rozvoje vzdělávacích programů
zaměřených na odbornou veřejnost. V tomto roce jsme také realizovali konferenci Stáří spojuje.
Při těchto příležitostech jsme měli možnost setkat se s lidmi, zástupci odborné veřejnosti, kterým není
lhostejný osud seniorů ani kvalita jejich péče o seniory. Proto investují čas i finanční prostředky do
dalšího vzdělávání, rozšiřují své kompetence v práci s cílovou skupinou, vyměňují si zkušenosti z praxe…
Tato setkávání jsou pro všechny zúčastněné vždy velmi obohacující.
Děkujeme za ně a těšíme se na další spolupráci se všemi, kdo si váží seniorů a chtějí jim profesionálně
a kvalitně pomáhat.

Jan Lorman
ředitel Gerontologického institutu, o. p. s.
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Základní informace o Gerontologickém institutu
Obecně prospěšnou společnost Gerontologický institut, o. p. s. založilo v roce 2011 občanské sdružení
Život 90. Jádrem aktivit Gerontologického institutu je analytická, vzdělávací, koncepční, metodická,
konferenční a poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí. V této oblasti navazuje
na bohaté zkušenosti svého zakladatele, spolku Život 90, který dlouhodobě poskytuje sociální služby
seniorům a jejich blízkým, realizuje aktivizační programy pro seniory, osvětové informační kampaně
o stáří a provozuje také divadlo přátelské seniorům. Gerontologický institut, o.p.s. vytváří prostor
ke zkoumání širších souvislostí této problematiky, k jejímu řešení na odborné úrovni a zároveň
ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Důraz je přitom kladen na odbornou erudici v oblasti
gerontologie a na spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi.
Aktivity Gerontologického institutu jsou přístupné odborné veřejnosti z celé ČR, konference mají
zpravidla celostátní charakter.
Gerontologický institut, o. p. s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 794.
Datum zápisu: 23. 02. 2011
Sídlo: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Internet: http://www.zivot90.cz/226-gerontologicky-institut
E-mail: info@giops.cz
IČO: 24813737
DIČ: CZ24813737
Ředitel: Mgr. Jan Lorman
Správní rada:
Mgr. Lucie Vidovićová, PhD.
Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Dozorčí rada:
Dr. Jiří Flutka
Ing. Jaroslav Kula do 10. 9. 2013
Luděk Vinohradník od 27. 11. 2013
Mgr. Vlastimil Venclík
Bankovní spojení:
Účet č.: 2705443329/0800
Banka: Česká spořitelna, Rytířská 29, 110 00 Praha 1
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Projekty realizované v roce 2014
1) Prevence syndromu vyhoření

Projekt byl zahájen v roce 2012 následujícím záměrem:
Zdravotní sestry, sociální pracovníci a ostatní pracující v přímé péči, stejně jako laičtí pečující mají
stresující povolání, která jsou charakteristická expozicí širokému poli stresujících podmínek a situací.
Mezi pracovní stresory patří vysoké nasazení, nepravidelná pracovní doba, fyzická únava, emocionální
nasazení v přímé práci s nemocnými pacienty a pacientkami i jejich rodinami. Chování klientů, uživatelů
a pacientů služeb je mnohdy složité, pečující pracovníci mají přitom mnohdy nedostatek podpory ze
strany například ostatních zaměstnanců, zažívají nejistoty ohledně léčby, mohou mít konflikty s kolegy,
supervizory a lékařskými pracovníky a pracovnicemi, musejí se setkávat se smrtí a umíráním a zvládat
přitom péči o pacienty, práci s měnícími se technologiemi a disponovat také řadou dalších dovedností.
V tomto ohledu existuje velká potřeba zvyšování povědomí o tématu vyhoření, o preventivních
nástrojích a skupinových či individuálních přístupech, které jeho výskytu pomáhají předejít.
Dlouhodobým cílem projektu bylo především vytvořit techniky a metody vzdělávání a poradenství,
které by podporovaly sestry a pečující personál v přecházení syndromu vyhoření. Tohoto cíle mělo být
dosaženo i prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností, příkladů dobré praxe, kasuistik a také
kampaní. Do projektu bylo zapojeno 8 organizací z 5 různých zemí: Rumunska, Itálie, Turecka, České
republiky a Polska.
Koordinátorem projektu je rumunská organizace Asociatia Everest (www.asociatiaeverest.ro).
Projekt byl podpořen v rámci Programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.
Realizace projektu v letech 2013 - 2014:
Po zahájení projektu v srpnu 2012 došlo k základnímu výzkumu samotného tématu vyhoření
v jednotlivých partnerských zemí, včetně ČR. Tato aktivita trvala až do dubna roku 2013.
24. 3. 2013 se konalo první projektové mezinárodní setkání ve Varšavě (Polsko). Během schůzky
se příjemce projektu, Associatia Everest, zaměřil na koordinaci spolupráce, nastavení harmonogramu
a projektových milníků. Zároveň došlo k prezentaci výstupů výzkumu jednotlivých partnerů a primární
evaluaci zapojení jednotlivých partnerů do projektu.
1. – 3. 7. 2013 se konalo druhé projektové mezinárodní setkání v Praze. Setkání bylo připraveno
v prostorách Života 90, resp. Divadla U Valšů. Součástí schůzky bylo zaměření se na konkretizaci
cílových skupin projektu, ale i dílčích projektových výstupů. Partneři se zaměřili i na připravovaná
curricula kurzů a brožuru (handbook, který vytváří Gerontologický institut v rámci projektové aktivity).
Dále zde došlo k představení Gerontologického institutu a Života 90 a jeho aktivit.
4. 11. 2013 proběhlo třetí projektové mezinárodní setkání v Turecku, Silfike. Partneři projektu
diskutovali pokrok při tvorbě curricul a manuálu, proběhla zpětná vazba a také došlo k druhé části
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evaluace projektu. Během návštěvy byla možnost shlédnout místní nemocnici a její zařízení i přístup
k pacientům a pacientkám, stejně tak jako k tématu vyhoření.
03. 12. 2013 byl věnován prostor především šíření informací o projektu v ČR, Klára Čmolíková Cozlová
se účastnila semináře k projektu Evropské rozvojové agentury, který byl zaměřen na různé aspekty
dlouhodobé a přímé péče. Seminář se uskutečnil v Café Therapy na Praze 1. K. Čmolíková Cozlová pro
tento seminář s názvem "Prevence syndromu vyhoření u dlouhodobé a přímé péče v ČR a v Evropě"
připravila příspěvek o projektu. Samotný seminář byl určen pro cca 25 osob a účastnili se ho především
posluchači z řad poskytovatelů sociálních služeb.
Hlavním výstupem projektu byla v roce 2014 brožura “Handbook on prevention of burn-out and
control”. Na základě tohoto výstupu bude připraven vzdělávací program pro pracovníky v přímé péči
ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. On-line je k dispozici zde:
http://www.burnoutproject.net/wp-content/uploads/2014/Hand_prev_burnout_control.pdf
Koordinátorkou projektu za Gerontologický institut, o.p.s. byla Mgr. Klára Čmolíková Cozlová.
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2) Realizace vzdělávacích programů pro pracovníky v přímé péči

Gerontologický institut usiluje především o zpracování takových programů dalšího vzdělávání, které
budou reagovat na aktuální otázky práce s danou cílovou skupinou. Chtěli bychom tak pracovníkům
v přímé péči poskytnout dostupný prostor k zabývání se specifiky uživatelů – seniorů, předávat jim
informace o možnostech podpory laických pečujících osob a zároveň umožnit plodnou výměnu
zkušeností v této oblasti. V souladu s tímto cílem Gerontologický institut, o.p.s. připravil 10
vzdělávacích programů, které v průběhu roku 2014 získaly akreditaci MPSV ČR:
a) Základy sociálního poradenství pro seniory
Č. akreditace: 2014/0272-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Štěpánka Vajdová
Seminář je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří chtějí získat
základní přehled v oblasti sociálního poradenství se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Během
kursu jsou účastníci seznámeni s charakteristikou této sociální služby, s principy a fázemi poradenského
procesu a se specifiky poradenství poskytovaného seniorům. Pozornost je věnována také základním
dovednostem poradenského pracovníka. V průběhu semináře mají účastníci možnost vyzkoušet
si vybrané dovednosti při praktickém nácviku.
b) Základy mezioborové spolupráce v přímé sociální práci
Č. akreditace: 2014/0273-SP
Lektorka: Mgr. Lada Habrcetlová
Kurs se věnuje základním otázkám case managementu v přímé sociální práci. Pozornost je věnována
teorii case managementu i jeho praxi. V průběhu kursu mají jeho účastníci možnost vyzkoušet si v praxi
mezioborovou spolupráci nad kazuistikami uživatelů. Kurs je určen především pro sociální pracovníky
všech typů služeb.
c) Úvod do komunitní spolupráce a rozvoje sdílené péče o seniory prostřednictvím terénních
sociálních služeb
Akreditace č.: 2014/0274-PC/SP/PP
Lektroka: Mgr. Jana Kosařová a Mgr. Lada Habrcetlová
Kurs se zabývá tématem komunitní spolupráce v péči o seniory a terénními sociálními službami
pro seniory, jako dvěma výrazným faktorům, které mohou přispět k deinstitucionalizaci sociálních
služeb pro seniory. V prvním bloku je pozornost věnována vybraným významným aspektům komunitní
spolupráce služeb v péči o seniory, specifickým potřebám křehkých seniorů a návrhu konceptu sdílené
péče o seniory včetně příkladů dobré praxe. Druhý tematický blok se věnuje konkrétním nástrojům,
které lze při sdílené péči o seniory využívat: Budou představeny základní charakteristiky terénních
sociálních služeb, které mohou být využívány v péči o seniory, jejich výhody a limity, možnosti jejich
kombinace s jinými službami apod. Na modelových kazuistikách si posluchači sami vyzkouší svou
orientaci v síti terénních sociálních služeb a pokusí se vybrat vhodnou službu s ohledem na situaci
uživatele.
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d) Domácí násilí a týrání páchané na seniorech. Úvod do problematiky.
Akreditace č.: 2014/0276-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Dana Kroupová
Kurs se zabývá dvěma významně negativními jevy, s nimiž se mohou setkat sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách, kteří pečují o seniory: domácí násilí (DN) a syndrom týraného
a zanedbávaného seniora (EAN). V průběhu kursu je pozornost věnována nejen projevům a příznakům,
které mohou napomoci oběť těchto sociálně patologických jevů odhalit, ale také možnostem pomoci
a institucím a organizacím, které nabízejí následnou pomoc. Samostatný modul je věnován také práci
s uživatelem (obětí DN nebo EAN) a možnostem jeho podpory.
e) Základy krizové komunikace se seniory.
Akreditace č. 2014/0373-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Jana Kosařová
Kurs Základy krizové komunikace se seniory se věnuje tématu krizové intervence u seniorů
a specifickým charakteristikám komunikace s nimi. V teoretické části kursu je pozornost věnována
specifickým vlastnostem skupiny seniorů a metodám a technikám krizové intervence při práci
se seniory. V praktické části kursu si účastníci vyzkouší samostatné využití základních technik
a samostatné vedení rozhovoru s klientem v krizové situaci. V závěru kursu jsou popsány možnosti
dalšího poradenství a návazných sociálních služeb pro seniory. Kurs je určen pracovníkům v sociálních
službách a sociálním pracovníkům, kteří pracují se seniory.
f) Systém sociálních služeb při práci s cílovou skupinou seniorů. Úvod do problematiky.
Akreditace č. 2014/0376-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Štěpánka Vajdová
Kurs je určený sociálním pracovníkům úřadů a poradenství, pracovníkům v sociálních službách a všem
zájemcům, kteří chtějí získat přehled v oblasti sociálních služeb se zaměřením na terénní sociální služby
pro seniory v České republice. V průběhu kursu bude věnována pozornost systému sociálních služeb
v ČR, specifickým nárokům seniorů na služby i komunikaci, systému terénních sociálních služeb
i praktickému nácviku výběru vhodných sociálních služeb při práci s kazuistikou uživatele. Ucelený
přehled o terénních sociálních služeb je nezbytným základem deinstitucionalizované péče o klienty.
g) Specifické potřeby osob pečujících o seniory a možnosti jejich podpory.
Úvod do problematiky.
Akreditace č. 2014/0372-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Dana Kroupová
Program nabízí základní orientaci v problematice podpory osob pečujících o seniory a jejich
specifických potřeb. Program je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách
a pracovníkům úřadů, kteří se v rámci své profese setkávají s osobami, které pečují o své blízké seniory,
a chtějí se seznámit se specifiky přístupu k nim, s jejich potřebami. Součástí kursu je také přehled
terénních sociálních služeb pro seniory, které mohou pečujícím v jejich namáhavé péči o své blízké
často podstatně ulehčit.
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h) Základy podpory pečujících na trhu práce
Akreditace č. 2014/0275-SP
Lektorka: Mgr. Jana Kosařová
Kurs Základy podpory pečujících na trhu práce se věnuje specifickým potřebám pečujících o osobu
blízkou. Protože se jedná o skupinu znevýhodněnou na trhu práce, je zvláštní pozornost věnována
podpoře pečujících při hledání zaměstnání, při zpracování životopisu, přípravě na pohovor a hledání
pracovního uplatnění. Kurs je určen především sociálním pracovníkům, kteří pracují se seniory a s lidmi
pečujícími o osobu blízkou (na úřadech práce, v oblasti poradenství atp.), jakož i ostatním zájemcům
o tuto problematiku.
i)

Základy sociálního šetření a jeho praxe v tísňové péči
Akreditace č. 2014/0919-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Eliška Kaňoková (roz. Fousková)

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pro pracovníky v přímé péči, ale také pro pracovníky v sociálních
službách, kteří se při výkonu své pracovní pozici setkávají s prováděním sociálního šetření.
Kurz si klade za cíl předat základní informace o průběhu sociálního šetření v procesu jednání se
zájemcem o službu, a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Účastníci se seznámí s dobrou praxí v
oblasti jednání sociálního šetření v sociálních službách, ale také s riziky sociálního šetření. Účastníci
kurzu budou také seznámeni se sociální službou tísňová péče a s nastavením sociální práce a sociálního
šetření v této službě, která díky své složitosti může posloužit jako zajímavý příklad pojetí sociálního
šetření.
j)

Základy diabetické a podiatrické prevence v přímé péči o seniory
Akreditace č. 2014/1459-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Hana Vlhová

Senioři ve vyšším věku bývají velmi často postiženi diabetem a SDN, proto je základní edukace
pracovníků v přímé péči i neformálních pečujících velmi potřebnou složkou jejich odbornosti. Seminář
nesupluje zdravotnické vzdělání, ale poskytuje základní informace nezdravotnickým pracovníkům
pečujícím o seniory tak, aby např. byli schopni rozeznat potřebu odborné pomoci. Edukace v oblasti
zdravého životního stylu při onemocnění diabetem a SDN je pro pracovníky v přímé péči o seniory
velice přínosná. Kurs vede lektorka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti péče o seniory, diabetologie a
podiatrie.

Souhrnné údaje:
V roce 2014 bylo realizováno 12 akreditovaných programů, jichž se celkem zúčastnilo 165 účastníků
z celé ČR.
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3) Konference Stáří spojuje 2014
Celostátní konference Stáří spojuje 2014 se konala dne 18. 6. 2014 od 09:00 do 16:00 v sále
zastupitelstva HMP na Mariánském nám. 2, Praha 1.
Tématy konference Stáří spojuje 2014, kterou organizoval Gerontologický institut, o.p.s., byl vyšší
věk z různých úhlů pohledu – age management, zaměstnatelnost lidí 50+, prarodičovství, právo
na celoživotní vzdělávání, sociální determinanty zdraví, prodloužení zdraví, podpora v křehkosti
a nesoběstačnosti, dostupnost a přínos dlouhodobé péče; průniky zdravotních a sociálních služeb,
potenciál kultury a umění pro kvalitu života, design místa a veřejného prostoru, bezpečný pohyb
nebo komunitní centra a stárnutí v komunitě.

Tematickými rámci konference byla například harmonizace pracovního a soukromého života nebo
právo na kvalifikaci starších lidí a celoživotní vzdělávání.
Mluvčí se na konferenci věnovali mimo jiné i diskriminaci lidí ve věku 50+ na trhu práce. "Pokud je vám
50+ a někam posíláte svůj životopis, prostě neuvádějte svůj věk. Jedině tak si personalista přečte to, co
umíte," říká Linda Sokačová, odbornice na diskriminaci starších lidí.
V bloku zaměřeném na zdraví, jehož mluvčími byli i prof. Jan Holčík a Dr. Zdeněk Kalvach, zazněly
přednášky na téma sociální determinanty zdraví, dostupnost a přínos dlouhodobé péče, premiéru měl
koncept Systému integrovaných podpůrných služeb, který představil dr. Zdeněk Kalvach.
Ve spolupráci s organizací Post Bellum a jejím programem Paměť národa zazněla i přednáška Mikuláše
Kroupy na téma Je třeba pomocí vyprávění lidských osudů připomínat nedávnou minulost? Témata
konference kladla důraz i na potenciál kultury a umění pro kvalitu života, otisky generací, univerzální
hodnoty nebo různost tradic. V rámci konference byly představeny i zcela nové výsledky britského
projektu RADIQL (Reminiscence Arts and Dementia – Impact on Quality of Life), který se věnuje
zlepšování kvality života seniorů, převážně postižených stařeckou demencí. Pomocí speciálních
reminiscenčních programů zapojuje program seniory do různých aktivit – vytváření umění, hraní
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divadla a podobně a dosahuje tak prokazatelné zlepšování jejich duševní kondice. Projekt představila
jeho britská koordinátorka Belinda Sosinowicz.
Konference se zúčastnilo na 90 účastníků z celé ČR – odborníků z pomáhajících profesí a z oblasti péče
o seniory. Tématu stáří a stárnutí byla věnována pozornost z různých úhlů pohledu a během
konference byla představena také činnost řady organizací, které se práci se seniory věnují každá ze
svého specifického hlediska. Každoročně tak při konferenci vzniká prostor, v němž lze sdílet pestré
zkušenosti, poznatky a dobrou praxi při práci se seniory, v péči o ně a o jejich rozvoj.
Součástí konference byl křest knihy Sociální gerontologie. Kniha přináší informace ze sociální
gerontologie pro lékaře, zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, i pro veřejnost
konfrontovanou s nároky života ve stáří. Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti
o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem, integraci seniorů do
společnosti, zlepšování jejich statutu ve společnosti atd.
Prezentován byl také celistvý dokument „Co potřebují senioři v hlavním městě Praze“, který vznikl
z podnětu primátora Tomáše Hudečka a byl přijat Komisí Rady hl. města Prahy pro otázky seniorů.
Účastníci konference i ostatní zájemci mají na webu Gerontologického institutu k dispozici prezentace
k předneseným příspěvkům: http://www.zivot90.cz/226-gerontologicky-institut/231-konference-starispojuje/235-2014
Konference „Stáří spojuje 2014“ byla druhou z řady každoročních celostátních konferencí, které se
zabývají problémy stárnoucí společnosti ve smyslu využití vzájemných potenciálů politiky a
seniorské veřejnosti. Pravidelně se zde otevírají témata jako je vzájemná participace, objektivní
i subjektivní hodnocení překážek, existenciální výzvy, smysl života nebo vyprázdněnost pojmů a
politik.
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Ekonomické údaje za rok 2014
Náklady

Struktura nákladů v roce 2014
OSOBNÍ NÁKLADY
14,6%
OSTATNÍ SLUŽBY
63,2%

OSTATNÍ NÁKLADY
3,2%
SPOTŘEBA MATERIÁLU
3,5%
CESTOVNÉ
15,6%

1
5
7
8
9

Náklady neinvestiční (provozní) v roce 2014
SPOTŘEBA MATERIÁLU
CESTOVNÉ
OSTATNÍ SLUŽBY
OSOBNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ NÁKLADY
Náklady neinvestiční celkem
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21 951 Kč
99 132 Kč
401 194 Kč
92 400 Kč
20 231 Kč
634 908 Kč

Příjmy

Struktura příjmů v roce 2014

TRŽBY ZA VLASTNÍ
VÝKONY
33,7%
ÚROKY A KURZOVÉ
ZISKY
0,1%

DARY
7,3%
ZAHRANIČNÍ GRANTY
A NADACE
40,6%

DOTACE A GRANTY
18,2%

Příjmy v roce 2014
TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY

184 700 Kč

ZAHRANIČNÍ GRANTY A NADACE

222 573 Kč

DOTACE A GRANTY

100 000 Kč

DARY

40 000 Kč

ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY

801 Kč

Celkem

548 074 Kč
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Rozvaha k 31. 12. 2014
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014
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