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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, příznivci a dárci, milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva spolku Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s..

KDO JSME?
Jsme Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, zapsaný spolek, který od roku 2004 působí jako
nezisková charitativní organizace. Na Hustopečsku poskytuje služby péče o seniory a osoby s
postižením - osobní asistenci a tísňovou péči, domácí hospic a služby pro nevyléčitelně
nemocné, včetně podpory domácích pečujících.

NAŠE HISTORIE
Historie našeho spolku Girasole sahá do roku 2004. Čtyři studenti sociální práce na Caritas VOŠ
sociální v Olomouci se o rok dříve rozhodli založit organizaci, dříve občanské sdružení, a
prostřednictvím této organizace měnit věci a okolí k lepšímu. Od samého začátku je spolek
Girasole charakteristický tím, že odpovídá na výzvy a snaží se realizovat projekty a aktivity ve
prospěch těch nejslabších. V roce 2010 se již dlouho mluví o tom, že na Hustopečsku citelně
chybí terénní služba pro seniory a osoby s postižením. Rok nato podává Girasole žádost o
registraci sociální služby Osobní asistence a zahajuje její poskytování. V dalším roce poskytuje
další službu pro seniory - tísňovou péči. V dnešní době je Girasole organizací se dvěma
desítkami zaměstnanců. Ve svých projektech spolupracuje s předními odborníky z celé ČR i
zahraničí.

PROČ TO DĚLÁME?
Na začátku každé změny je výzva. Výzva, kterou uchopíte, nebo necháte ležet. Pokud ji
uchopíte, přivede Vás ke změně, která většinou stojí spoustu práce a úsilí, ale jen změna Vás
dokáže posunout dál v tom, co děláte. Každá uchopená výzva pak zní: "Jestli to nezkusíš, nikdy
nezjistíš, jak to dopadne!"
My v Girasole se snažíme na aktuální výzvy odpovídat, pracovat ve prospěch a kvality života
lidí nemocných, starých, osamělých, všech, kteří si nemohou pomoci vlastními silami.

Mgr. Miroslav Prchal, DiS., předseda předsednictva
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V roce 2014 měla naše organizace zaregistrovány dvě sociální služby osobní asistenci
a tísňovou péči.

OSOBNÍ ASISTENCE
V roce 2014 měla naše organizace zaregistrovány dvě sociální služby osobní asistenci
a tísňovou péči.

POSLÁNÍ
Posláním

služby

osobní

asistence

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj,
občanského sdružení, je:
Poskytovat nezbytnou pomoc a podporu při
zvládání běžných denních úkonů osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby a vytváření tím podmínek pro
důstojný život se zachováním přirozených
vazeb na rodinu a sociální okolí.

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY
Sociální začlenění
Prostřednictvím pomoci a podpory v rámci poskytované sociální služby osobní
asistence vytvářet podmínky pro udržení nebo rozvoj schopností sebeobsluhy při
zvládání běžných denních úkonů, umožnění kontaktu se společenským prostředím a
tím předcházet sociálnímu vyloučení nebo umožňovat sociální začlenění uživatelů
služby.
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Pobyt ve svém domově, tak dlouho, jak uživatel chce
Prostřednictvím pomoci a podpory v rámci poskytované sociální služby osobní
asistence vytvoření podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatele ve svém
přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak uživatel chce a tím oddálit řešení
sociální situace formou pobytové služby.

Samostatnosti v řešení svých záležitostí
Prostřednictvím pomoci a podpory v rámci poskytované sociální služby osobní
asistence vytvoření podmínek pro samostatné řešení záležitostí a uplatnění práv
uživatelů, pokud je to možné a bezpečné.

Důstojný a kvalitní život ve stáří, nemoci nebo se zdravotním postižením
Vytvořit podmínky pro důstojný a kvalitní život uživatelů. Důstojným životem rozumíme
důstojné bydlení a prostředí uživatele, důstojná péče vycházející z úcty ke každému
člověku a jeho životních zkušeností, v prostředí ve kterém si uživatel přeje žít a
v kontaktu s lidmi, se kterými se uživatel chce stýkat.
Osobní asistence v roce 2018 byla poskytována uživatelům v rozsahu 12450
osobohodin. Po roce působení, v závěru roku 2018 je nutno konstatovat, že služba
osobní asistence je službou v regionu velmi žádanou a počet poskytnutých hodin péče
se od jejího zahájení konstantně zvyšuje. Služba je poptávána zvláště díky svým
možnostem péče ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích.

TÍSŇOVÁ PÉČE
Tísňová péče je novou službou, novým projektem registrovaným v roce 2014, který má
doplnit již existující osobní asistenci a vytvořit podmínky kvalitní a srovnatelné péče
podobně jako v pobytových typech služeb.
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Každý z nás se bojí situací, ve kterých si nevíme
rady, nemůžeme si sami pomoci a případná
pomoc je daleko. O to víc to platí pro seniory a
zdravotně postižené, se sníženou schopností
pohybu, orientace nebo ohrožení při riziku
náhlého zhoršení zdravotního stavu. Nejen noviny,
ale i nemocniční oddělení se plní příběhy starších
lidí, kteří doma upadli nebo ztratili vědomí a
zůstali tak přinejmenším několik hodin bez
pomoci a možnosti si ji přivolat.
„Tísňová péče je sociální služba, jejíž cílem je zajištění bezpečného života např. pro
seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Senior má k dispozici zařízení ve formě
tlačítka velikosti náramkových hodinek, krabičky velikosti zápalek nebo telefonu s SOS
tlačítkem. V případě nouze, např. při pádu po uklouznutí v koupelně nebo při náhlém
zhoršení zdravotního stavu si tak může jednoduchým stiskem tlačítka přivolat pomoc
odkudkoli. Některá zařízení dokonce dokáží rozpoznat ohrožení sama,“
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností.
Služba je poskytována prostřednictvím zařízení pro distanční komunikaci. Za tímto
účelem Girasole nabízí tři typy zařízení vhodné pro různé typy skupin uživatelů. Uživatel
si vhodné zařízení vybírá sám.
Zařízení č. 1: je vybaveno mobilním telefonem s SOS tlačítkem,
dále náramkovým tlačítkem na ruku, jehož zmáčknutím se
aktivuje alarm u operátora, který zpětným voláním na zařízení
(automatické spojení) ověří situaci a dle jejího vyhodnocení
vyšle uživateli pomoc (např. příbuzných, sousedů, IZS nebo
výjezdové služby Girasole).
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Zařízení č. 2: je vybaveno speciálním tísňovým telefonem s SOS tlačítkem, dále
náramkovým tlačítkem na ruku, jehož zmáčknutím se aktivuje alarm u operátora, který

zpětným voláním na zařízení (automatické spojení) ověří situaci a dle jejího
vyhodnocení vyšle uživateli pomoc (např. příbuzných, sousedů, IZS nebo výjezdové
služby Girasole). Není GPS lokátor. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti
uživatele.
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DOMÁCÍ HOSPIC
Domácí, či jinak zvaný též "mobilní" hospic je
soubor služeb a odborností pro zajištění
péče o nemocné osoby trpící nevyléčitelnou
nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy již
byly vyčerpány všechny metody a možnosti
jejího vyléčení. Domácí hospic poskytuje tzv.
terénní péči v přirozeném prostředí, v
domácnosti

nemocného.

Jedná

se

o

provázání lékařské péče, péče zdravotních
sester, asistence v domácnosti a podpory pečujících. Zahrnuje také možnou podporu
psychologa, duchovního nebo pomoc dobrovolníků.
Cílem Domácího hospice je zachování lidské důstojnosti v nemoci, podpora kvality
života nemocného, zmírnění bolesti a tím vytvoření možnosti setrvání v domácnosti v
okruhu blízkých osob.
Služby Domácího hospice sv. Rocha jsou poskytovány tzv. multidisciplinárním týmem tým složený z odborníků několika oborů. Vzájemné a koordinované působení profesí v
týmu zajišťuje možnosti naplnění základních bio, psycho, socio a spirituálních potřeb
nemocného.
V našem týmu působí lékaři, zdravotní sestry, kvalifikované pečovatelky a asistentky,
duchovní, pastorační asistent - akolyta a dobrovolníci.
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PROJEKTY
NEJSTE SAMI!
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452
Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory neformálních pečovatelů,
včetně pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby na území ORP
Hustopeče a zvýšení kompetencí v přímé péči neformálních pečovatelů v
Jihomoravském kraji.
Jaký problém projekt řeší?
Role neformálních rodinných pečovatelů je v systému dlouhodobé péče
nenahraditelná. Právě oni zajišťují významnou část péče o členy své rodiny, děti se
zdravotním postižením či rodiče vysokého věku. Český sociální systém však tuto péči
zatím nedovede uceleně uchopit a pečovatele účelně podpořit. Pečující neformální
pečovatelé jsou především svým časem velmi vázáni na domácnost a osobu blízkou, o
kterou pečují. K finančním těžkostem přispívá skutečnost, že často bývá těžké či téměř
nemožné sloučit pečovatelskou činnost se zaměstnáním. Jiným kritickým momentem
při vyhledávání podpory či pomoci je pro pečovatele nedostatek informací. Nejedná se
jen o možnosti nabídky služeb a jejich dostupnosti, ale o komplexní poradenství, které
by pečovatelům umožnilo se v současném systému lépe orientovat a dosáhnout tak na
podporu, která jim ze zákona náleží.
Na tyto problémy poukazuje i nedávno (2015) realizovaný výzkum Fondu dalšího
vzdělávání MPSV ČR v rámci Na základě vlastní zkušenosti z práce a podpory
neformálních pečovatelů v roce 2016 identifikujeme totožné problémové oblasti a
nedostatky podpory pečujícím, které byly prezentovány ve výstupech projektu Fondu
dalšího vzdělávání. Jsou to zejména nedostatek informací, nedostatek podpory formou
komplexního poradenství ve všech otázkách souvisejících s péčí o osobu blízkou,
nedostatek podpory při praktickém výkonu péče o blízkou osobu (jak mám přebalit?,
jak umýt?, jak polohovat? jaké lůžko mám pořídit? atd.). Velmi kritickým se jeví
absolutní nedostatek podpory pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v
ORP Hustopeče, jenž vyžaduje nároky na vysokou odbornost a zkušenost poradců.
Velmi kladně jsou pečujícími přijata svépomocná setkání, proto v rámci tohoto projektu
s nimi chceme pokračovat. Problémem je také omezená dostupnost specifického
vzdělávání na míru pečujícím.
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ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB OSOBNÍ
ASISTENCE A TÍSŇOVÁ PÉČE GIRASOLE VE
VENKOVSKÝCH OBLASTECH OKRESU BŘECLAV
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002333
Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost péče uživatelům ORP
Hustopeče, resp. okresu Břeclav pro Tísňovou péči v jejich přirozeném rodinném
prostředí a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb
osobní asistence a tísňové péče, vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a
důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak
chtějí a tím oddálit řešení sociální situace formou pobytové služby.
Tímto projektem, zvláště kombinací osobní asistence v domácím prostředí a tísňovou
péčí (SOS telefony) chceme dosáhnout toho, že vytvoříme možnosti služby a kvality
péče v domácím prostředí na podobné úrovni, jako jsou poskytovány v pobytových
službách, např. domovech pro seniory.
Koupí čtyř osobních automobilů výrazně zvýšíme efektivitu poskytované služby a
zvláště její dostupnost ve všech obcích venkovského regionu.
Pořízením nových asistivních technologií (zařízení s SOS tlačítkem na zápěstí pro
přivolání pomoci + technologie dispečinku) dosáhneme snížení rizik spojených s
krizovými situacemi u uživatelů terénních sociálních služeb (např. náhlé zhoršení
zdravotního stavu), zajistíme jistotu pomoci v nenadálých situacích a také vytvoříme v
domácím prostředí srovnatelné podmínky s pobytovými formami služeb, kdy si uživatel
v případě nouze může přivolat asistenci prakticky kdykoliv.
Tímto dojde k vyrovnání nabízených možností mezi naší terénní službou a pobytovými
formami služeb, které jsou charakteristické nepřetržitou pracovní dobou i vyšší finanční
náročností. Úspěšnou realizací projektu vytvoříme podmínky pro to, aby se lidé
potřebující péči mohli svobodně rozhodnout, zda chtějí zůstat ve svém domově, nebo
využít pobytové služby. Tento model bude výrazně levnější než celodenní péče,
dostupnější a také srovnatelnější s rozsahem služeb např. v domovech pro seniory.
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HOSPODAŘENÍ
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