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Austrálie je zemí, která je díky 
svému proaktivnímu p!ístupu 
k"problematice dlouhodobé 
pé#e #i k"aktivnímu stárnutí 
obyvatelstva1 #asto dávána 
za"p!íklad.

� Text: Ing."Ji!í Horeck$, Ph.D., MBA,
 prezident APSS !R;
 doc."Ing."Ladislav Pr%&a, CSc., 
 prod"kan pro v"du a#tv$r%í %innost,
 Fakulta ve&ejn'ch politik 
 Slezské univerzity v#Opav"

Austrálii !e"í problematiku 
stárnutí ministerstvo zdra-
votnictví. Agendu pro star"í 
Australany a# slu$by pé%e se-

nior&m má ve#svém portfoliu Minister for 
Senior Australians and Aged Care Services. 
Nabízí se srovnání s# 'eskou republikou, 
která od#roku 2019 nemá schválen( $ádn( 
plán %i strategii p!ípravy na#stárnutí obyva-
tel 'R, a#to poprvé od#roku 2007.

Odborné australské spole%nosti vyda-
ly dokument (It’s Time to Care About Aged 
Care2), prost!ednictvím n)ho$ se sna$í jed-
noduch(m zp&sobem ukázat na#klí%ové v(-
zvy v#dlouhodobé pé%i a#ukázat, které regio-
ny a#komunity jsou nejvíce ohro$eny, pokud 
vlády Austrálie budou tyto v(zvy ignorovat. 

Základní statistické údaje:
! 80 % p!íjemc& dlouhodobé pé%e z&stává 

ve#sv(ch domácnostech; 
! 62 % poskytovatel& sociálních slu$eb je 

neziskov(ch, 21 % soukrom(ch a# 17 % 
ve!ejn(ch;

! 4,1 mil. Australan& z#celkov(ch 25,4 mil. 
obyvatel je star"ích 65 let;

! vláda Austrálie vynakládá více ne$ 20 
mld. australsk(ch dolar& na# zaji"t)ní 
pé%e o#seniory;

! 360 tisíc osob pracuje v# sektoru pé%e 
o#seniory a#v#p!í"tích deseti letech bude 
pot!eba dal"ích 78 tisíc pracovník&; 

! v#p!í"tích deseti letech bude 
 nutné vybudovat 88 tisíc l&$ek v#pobyto-

v(ch slu$bách jako reakci na#zvy"ující se 
poptávku po# t)chto slu$bách, co$ p!ed-
stavuje celkovou investici p!es 55 mld. 
australsk(ch dolar&. 

Zpráva uvádí (a# na# datech dokládá), $e 
sou%asn( systém zaji"t)ní pé%e a# podpory 

o# seniory nenapl*uje skute%nou pot!ebu 
a#poptávku, co$ potvrzuje i#Královská Ko-
mise pro kvalitu a# bezpe%nost pé%e o# se-
niory (Royal Commission into Aged Care 
Quality and Safety). Nap!íklad dostup-
nost domácí pé%e není uspokojivá. Tento 
problém se t(ká tzv. balí%k& domácí pé%e 
(Home Care Packages Program). Dokument 
poukazuje na# fakt, $e a$ 100 tisíc Austra-
lan& nemá $ádn( balí%ek domácí pé%e nebo 
jsou p!íjemci jiného stupn), ne$ odpovídá 
jejich pot!ebám.

Home Care Packages Program je progra-
mem australské vlády na#podporu star"ích 
ob%an& s# komplexními pot!ebami domácí 
pé%e. Má %ty!i r&zné maximální v("e ro%-
ního p!ísp)vku. Schválená úrove* je p!i-
znána podle pot!eb seniora. Vyplácena je 
schválenému poskytovateli slu$eb. Senior 
se na# platb) +nan%n) podílí. Poskytovatel 
úzce spolupracuje s#p!íjemcem pé%e ohled-
n) plánování, organizace a#%erpání. O#balí%-
ky je velk( zájem. Pravidla jejich p!id)lová-
ní ur%uje tzv. National Prioritisation System 
for the Home Care Packages Program.3

Zam!stnanci 
Celkov( po%et zam)stnanc& pracujících 

v#sektoru slu$eb pé%e o#seniory je 
360 tisíc, z#toho zhruba 250 tisíc pracuje 

v#tzv. p!ímé pé%i. Polovina z#nich v"ak bude 
odcházet do#d&chodu b)hem p!í"tích 15 let. 
Zam)stnavatelé se shodují na# tom, $e od-
m)ny zam)stnanc& jsou nedostate%né, pro-
blémem je i#nedostupnost kvali+kovaného 
personálu. Více ne$ 32 % t)chto pracovník& 
se narodilo mimo Austrálii. Aby byly zabez-
pe%eny pot!eby australsk(ch senior& v#ob-
lasti podpory a#pé%e a$ do#roku 2050, bude 
t!eba po%et zam)stnanc& ztrojnásobit. 

Pobytové sociální slu"by 
Sí, poskytovatel& sociálních slu$eb pro 

seniory je v# Austrálii pom)rn) pestrá – 
od#mal(ch poskytovatel& provozujících jed-
nu slu$bu a$ po#v)t"í „!et)zce“. Mezi nejv)t-
"í provozovatele pobytov(ch za!ízení pak 
pat!í neziskové a#církevní poskytovatelé. 

Pobytové slu$by v# Austrálii lze charak-
terizovat jako komunální domovy, kde re-
zidenti obecn) mají v)t"í klinické pot!eby 
a# vy$adují 24hodinovou pé%i a# podporu 
(bu- na# dlouhodobé bázi, nebo respitn)). 
Ka$d( z# domov& je navr$en speci+ck(m 
zp&sobem. Klienti mají sv&j vlastní pokoj, 

Austrálie bije na!poplach!

1 Ji( v#minulosti jsme v#%asopise Sociální slu(by (kv"ten 2018) p&inesli reportá( z#%eské v'pravy do#Austrálie v#roce 2018, kter' 
toto vícemén" jen potvrzoval.

2 Studie It’s time to care about aged care (únor 2021) je dostupná online zde: https://www.careaboutagedcare.org.au/report/
3 Pozn. Home Care Packages Program le(í mezi ni()ím stupn"m podpory, tzv. Commonwealth Home Support Programme, 
 a#pobytovou slu(bou pro osoby, které ji( nemohou pob'vat doma, tzv. Residential Aged Care.

Domov Na!Hrádku, poskytovatel 
sociálních slu$eb se sídlem 

'erven( Hrádek 45 
ve#spolupráci 

se zapsan(m spolkem 
Hráde"ek-#erven$ Hrádek 

a!M%stem Kolín 

si Vás a#Va)e klienty dovolují pozvat na 

XVIII. Podzimní 
ples pro osoby 
se zdravotním 

posti&ením.
 

Ples se koná 

5. 'íjna 2021
od!14:00 hodin 
do!19:00 hodin 

v#M)stském spole%enském 
dom) v#Kolín). 

Hlavním patronem setkání 
bude Stanislav Hlo&ek. 

K!tanci a!poslechu zahraje 
hudební skupina ESO

 a!zazpívají n%kte'í populární 
zp%váci nap'. Heidi Jank(, 

Maxíci a!jiní. 
Celou akci bude moderovat 

znám$ moderátor 
Slávek Boura. 

V#p!ípad) zájmu kontaktujte:
Bc.!Evu Kozlíkovou 

sociální pracovnici 
Domova Na#Hrádku
'erven( Hrádek 45

285#04 Uhlí!ské Janovice
e-mail: kozlikova@usphradek.cz

mobil: 731!613!280 
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Objednávejte na bezplatné zákaznické lince 800 627 653 
nebo na b2b.agfoods.cz.

ag fruity garden

Objevte nové p!íchut" ovocn#ch koncentrát$ 
s %ajov#m extraktem

50 %
fruit juice

Hot & Cold
preparation

50% ovocný podíl • příprava s teplou či studenou vodou • ředění 1:14 
Bag in Box balení jsou ideální pro technologii CoolBar nebo Hotbar.

Zelen# %aj & Meru&ka

'ern# %aj & Citron

INZERCE

Australian
Aged Care
Collaboration

40 It’s Time to Care About Aged Care  Report - February 2021

2.3.1   THE MAJORITY OF RESIDENTIAL AGED CARE PROVIDERS ARE
           SMALL, NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS

Not-for-profit organisations manage over half (57 per cent) of residential aged care 
homes, followed by private (34 per cent) and government organisations (9 per cent).63 

Not-for-profit providers and State and Local Government provide most of the residential 
aged care services in outer metropolitan and rural and regional areas.

However, much of the growth in overall residential aged care supply in recent years has 
been provided by private providers.64

FIGURE 5: PLACES IN RESIDENTIAL CARE BY SIZE OF SERVICE AND ORGANISATION TYPE (ALL), 30 JUNE 2019

63.  Australian Government Australian Institute of Health and Welfare, Services and places in aged care: Factsheet 2018-19, 2019, accessed 18 January 2021,  
https://gen-agedcaredata.gov.au/www_aihwgen/media/Factsheets-for-2019%e2%80%932020-GEN-update/Services-and-places-Factsheet.pdf?ext=.pdf

64. Australian Government Aged Care Financing Authority, Eighth Report on the Funding and Financing of the Aged Care Industry – July 2020, Op.cit. p.80.
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nebo ho sdílí s# jin(m klientem. Stravovací 
prostory jsou spole%né. Klienti pak p!ispí-
vají ze sv(ch p!íjm& na# pokrytí náklad& 
denní pot!eby, jako nap!. na# úklid, praní 
prádla, zaji"t)ní stravy, sociální programy, 
osobní pé%i (pomoc p!i oblékání, jídlo, den-
ní hygienu, fyzioterapii a#ubytovací slu$by). 

Je zde patrn( i#trend, kter( vidíme v#Ev-
rop), tj. nejv)t"ím budovatelem nov(ch 
kapacit dlouhodobé pé%e je soukrom( 
sektor. Pokud porovnáme kapacity jed-
notliv(ch pobytov(ch za!ízení, tak men"í 
za!ízení (do#60 l&$ek) jsou doménou ve!ej-
ného sektoru, zatímco soukrom( sektor se 
pohybuje spí"e okolo 100 l&$ek na# jedno 
za!ízení. 

Dlouhodobá pé#e a$elektorát
Záv)re%ná kapitola zprávy se naz(vá Kdo 

m&$e opravit australsk( systém pé%e o#se-
niory. Zmi*uje, mimo jiné, $e v#posledních 
dvaceti letech byly v# Austrálii provedeny 
r&zné anal(zy a#bylo zve!ejn)no na#dvacet 
dokument&, které pr&b)$n) upozor*ova-
ly na# nutné zm)ny. Auto!i také poukazují 

na#to, $e %lenové parlamentu s#nejstar"ími 
elektoráty a# ti, kte!í sou%asn) zastávají 
pozice ministr&, mají nejv)t"í p!íle$itost 
p!isp)t ke# zlep"ení. Text rovn)$ nabí-
zí podrobnou anal(zu voli%& podle v)ku 
a#poukazuje na#30 volebních obvod& s#nej-
star"ími elektoráty. Z#t)chto 30 obvod& je 
14 tzv. Marginal. Zde austral"tí odborníci 
poukazují na#volební obvody s#vy""ím pr&-

m)rn(m v)kem voli%&, je$ mají men"í mo$-
nost ovlivnit v(sledek voleb ne$ obvody 
s#mlad"ími voli%i. P!ílohu dokumentu pak 
tvo!í seznam s#názvem Full List of Austra-
lia’s 151 House of Representatives Electo-
rates. Tato p!íloha poukazuje na# celkov( 
po%et elektorát& australské dolní sn)mov-
ny a#procento voli%& 55+ v#jednom ka$dém 
z#nich. 


