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Austrálie bije na pop

Domov Na Hrádku, poskytovatel
sociálních služeb se sídlem
Červený Hrádek 45
ve spolupráci
se zapsaným spolkem
Hrádeček-Červený Hrádek
a Městem Kolín

Austrálie je zemí, která je díky
svému proaktivnímu přístupu
k problematice dlouhodobé
péče či k aktivnímu stárnutí
obyvatelstva1 často dávána
za příklad.

Text: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA,
prezident APSS ČR;
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.,
proděkan pro vědu a tvůrčí činnost,
Fakulta veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě

si Vás a Vaše klienty dovolují pozvat na

XVIII. Podzimní
ples pro osoby
se zdravotním
postižením.
Ples se koná

5. října 2021
od 14:00 hodin
do 19:00 hodin
v Městském společenském
domě v Kolíně.
Hlavním patronem setkání
bude Stanislav Hložek.
K tanci a poslechu zahraje
hudební skupina ESO
a zazpívají někteří populární
zpěváci např. Heidi Janků,
Maxíci a jiní.
Celou akci bude moderovat
známý moderátor
Slávek Boura.
V případě zájmu kontaktujte:
Bc. Evu Kozlíkovou
sociální pracovnici
Domova Na Hrádku
Červený Hrádek 45
285 04 Uhlířské Janovice
e-mail: kozlikova@usphradek.cz
mobil: 731 613 280

V

Austrálii řeší problematiku
stárnutí ministerstvo zdravotnictví. Agendu pro starší
Australany a služby péče seniorům má ve svém portfoliu Minister for
Senior Australians and Aged Care Services.
Nabízí se srovnání s Českou republikou,
která od roku 2019 nemá schválený žádný
plán či strategii přípravy na stárnutí obyvatel ČR, a to poprvé od roku 2007.
Odborné australské společnosti vydaly dokument (It’s Time to Care About Aged
Care2), prostřednictvím něhož se snaží jednoduchým způsobem ukázat na klíčové výzvy v dlouhodobé péči a ukázat, které regiony a komunity jsou nejvíce ohroženy, pokud
vlády Austrálie budou tyto výzvy ignorovat.
Základní statistické údaje:
■ 80 % příjemců dlouhodobé péče zůstává
ve svých domácnostech;
■ 62 % poskytovatelů sociálních služeb je
neziskových, 21 % soukromých a 17 %
veřejných;
■ 4,1 mil. Australanů z celkových 25,4 mil.
obyvatel je starších 65 let;
■ vláda Austrálie vynakládá více než 20
mld. australských dolarů na zajištění
péče o seniory;
■ 360 tisíc osob pracuje v sektoru péče
o seniory a v příštích deseti letech bude
potřeba dalších 78 tisíc pracovníků;
■ v příštích deseti letech bude
nutné vybudovat 88 tisíc lůžek v pobytových službách jako reakci na zvyšující se
poptávku po těchto službách, což představuje celkovou investici přes 55 mld.
australských dolarů.
Zpráva uvádí (a na datech dokládá), že
současný systém zajištění péče a podpory
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o seniory nenaplňuje skutečnou potřebu
a poptávku, což potvrzuje i Královská Komise pro kvalitu a bezpečnost péče o seniory (Royal Commission into Aged Care
Quality and Safety). Například dostupnost domácí péče není uspokojivá. Tento
problém se týká tzv. balíčků domácí péče
(Home Care Packages Program). Dokument
poukazuje na fakt, že až 100 tisíc Australanů nemá žádný balíček domácí péče nebo
jsou příjemci jiného stupně, než odpovídá
jejich potřebám.
Home Care Packages Program je programem australské vlády na podporu starších
občanů s komplexními potřebami domácí
péče. Má čtyři různé maximální výše ročního příspěvku. Schválená úroveň je přiznána podle potřeb seniora. Vyplácena je
schválenému poskytovateli služeb. Senior
se na platbě finančně podílí. Poskytovatel
úzce spolupracuje s příjemcem péče ohledně plánování, organizace a čerpání. O balíčky je velký zájem. Pravidla jejich přidělování určuje tzv. National Prioritisation System
for the Home Care Packages Program.3

Zaměstnanci
Celkový počet zaměstnanců pracujících
v sektoru služeb péče o seniory je
360 tisíc, z toho zhruba 250 tisíc pracuje
v tzv. přímé péči. Polovina z nich však bude
odcházet do důchodu během příštích 15 let.
Zaměstnavatelé se shodují na tom, že odměny zaměstnanců jsou nedostatečné, problémem je i nedostupnost kvalifikovaného
personálu. Více než 32 % těchto pracovníků
se narodilo mimo Austrálii. Aby byly zabezpečeny potřeby australských seniorů v oblasti podpory a péče až do roku 2050, bude
třeba počet zaměstnanců ztrojnásobit.

Pobytové sociální služby
Síť poskytovatelů sociálních služeb pro
seniory je v Austrálii poměrně pestrá –
od malých poskytovatelů provozujících jednu službu až po větší „řetězce“. Mezi největší provozovatele pobytových zařízení pak
patří neziskové a církevní poskytovatelé.
Pobytové služby v Austrálii lze charakterizovat jako komunální domovy, kde rezidenti obecně mají větší klinické potřeby
a vyžadují 24hodinovou péči a podporu
(buď na dlouhodobé bázi, nebo respitně).
Každý z domovů je navržen specifickým
způsobem. Klienti mají svůj vlastní pokoj,

Již v minulosti jsme v časopise Sociální služby (květen 2018) přinesli reportáž z české výpravy do Austrálie v roce 2018, který
toto víceméně jen potvrzoval.
Studie It’s time to care about aged care (únor 2021) je dostupná online zde: https://www.careaboutagedcare.org.au/report/
Pozn. Home Care Packages Program leží mezi nižším stupněm podpory, tzv. Commonwealth Home Support Programme,
a pobytovou službou pro osoby, které již nemohou pobývat doma, tzv. Residential Aged Care.

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

oplach!
nebo ho sdílí s jiným klientem. Stravovací
prostory jsou společné. Klienti pak přispívají ze svých příjmů na pokrytí nákladů
denní potřeby, jako např. na úklid, praní
prádla, zajištění stravy, sociální programy,
osobní péči (pomoc při oblékání, jídlo, denní hygienu, fyzioterapii a ubytovací služby).
Je zde patrný i trend, který vidíme v Evropě, tj. největším budovatelem nových
kapacit dlouhodobé péče je soukromý
sektor. Pokud porovnáme kapacity jednotlivých pobytových zařízení, tak menší
zařízení (do 60 lůžek) jsou doménou veřejného sektoru, zatímco soukromý sektor se
pohybuje spíše okolo 100 lůžek na jedno
zařízení.

Dlouhodobá péče a elektorát
Závěrečná kapitola zprávy se nazývá Kdo
může opravit australský systém péče o seniory. Zmiňuje, mimo jiné, že v posledních
dvaceti letech byly v Austrálii provedeny
různé analýzy a bylo zveřejněno na dvacet
dokumentů, které průběžně upozorňovaly na nutné změny. Autoři také poukazují
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na to, že členové parlamentu s nejstaršími
měrným věkem voličů, jež mají menší moželektoráty
a
ti,
kteří
současně
zastávají
nost
ovlivnit
než obvody
63. Australian Government Australian Institute of Health and Welfare, Services and places in aged care:
Factsheet
2018-19, 2019,výsledek
accessed 18 Januaryvoleb
2021,
https://gen-agedcaredata.gov.au/www_aihwgen/media/Factsheets-for-2019%e2%80%932020-GEN-update/Services-and-places-Factsheet.pdf?ext=.pdf
pozice
ministrů,
největší
příležitost
s mladšími
voliči.
Přílohu
64.
Australian Government
Aged Care mají
Financing Authority,
Eighth Report
on the Funding and Financing
of the Aged Care Industry
– July 2020,
Op.cit. p.80. dokumentu pak
přispět ke zlepšení. Text rovněž nabítvoří seznam s názvem Full List of Austra40
It’s Time to Care About Aged Care Report - February 2021
zí podrobnou analýzu voličů podle věku
lia’s 151 House of Representatives Electoa poukazuje na 30 volebních obvodů s nejrates. Tato příloha poukazuje na celkový
staršími elektoráty. Z těchto 30 obvodů je
počet elektorátů australské dolní sněmov14 tzv. Marginal. Zde australští odborníci
ny a procento voličů 55+ v jednom každém
poukazují na volební obvody s vyšším průz nich.
INZERCE

ag fruity garden

Hot & Cold
preparation

50 %
fruit juice

Zelený čaj & Meruňka
Černý čaj & Citron

Objevte nové příchutě ovocných koncentrátů
s čajovým extraktem
50% ovocný podíl • příprava s teplou či studenou vodou • ředění 1:14
Bag in Box balení jsou ideální pro technologii CoolBar nebo Hotbar.

Objednávejte na bezplatné zákaznické lince 800 627 653
nebo na b2b.agfoods.cz.

