
Terénní sociální práce v péči o seniory  
v době normalizace

Pavla kodymová

Ačkoliv kořeny terénní sociální práce sahají do hluboké minulosti a její základy se 
vytvářely souběžně s případovou sociální prací jdoucí za klientem do terénu, lze za-
řadit její vznik jako samostatné formy intervence až na začátek dvacátého století. 
Terénní sociální práci ve světě, konkrétně v USA, lze identifikovat v druhé dekádě 
dvacátého století, a to zprvu ve formě ojedinělých reakcí na populační růst multi-
kulturní společnosti, která se ocitla v hospodářské krizi a až později jako rozvinutou 
metodu terénních programů. Na našem území se mimo zmínek objevuje na přelomu 
60. a 70. let dvacátého století ve formě metodických doporučení a předpisů pro soci-
ální pracovníky krajských a městských národních výborů jako součást sociální práce 
např. s cílovou skupinou seniorů a jedinců se zdravotním postižením. A to proto, že 
pomoc, mimo rodinu, která ne vždy chtěla či mohla pečovat o seniora, byla poskyto-
vána zejména prostřednictvím‘ národních výborů v různých formách sociální péče1 
(pobyt v domově důchodců, finanční sociální výpomoc či stravování), které byly po-
stupně rozšiřovány o snahu nabídnout nové dosud nepraktikované služby (domovy-
-penziony pro důchodce, domy s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, 
rekreace, kulturních akcí apod.). Z důvodu nedostatku pracovních sil na úseku péče 
o staré občany, bylo nutné organizovat i jiné aktivity orientované na stárnoucí gene-
raci, ale takové, aby je z velké části zajišťovali pracovníci jiných organizací — např. 
filmová představení v kinech, rekreace v zotavovnách ROH2 apod.

Výběr, komu a jakou službu přiznat, byl delegován na sociální pracovníky s před-
pokladem, že dokážou identifikovat službu/y efektivně a adresně reagující na potřeby 
starých lidí žijících ve svých bytech nebo bytech svých dětí. Měnícím se potřebám 
seniorů musely odpovídat také znalosti sociálních pracovnic. Byly v mnoha přípa-
dech jediným rádcem starého člověka v oblasti, jak si rozumně zajistit a uspokojovat 
požadavky. Při národních výborech neměly jen správně rozhodovat, komu a v jakém 
rozsahu pomoc poskytnout, ale také výhledově plánovat další rozvoj druhů pomoci. 
Vyhovět takto nastaveným očekávaným požadavkům však mohly sociální pracovnice 
jen s odpovídajícím vzděláním a proto i nároky (utlumené v padesátých letech minu-
lého století) na rozsah jejich znalostí začaly opět stoupat. Nicméně kvalifikovaných 
a specializovaných sociálních pracovnic byl stále nedostatek. Počet terénních soci-

1 „služby sociálního zabezpečení jsou socialistickým pojetím dřívější sociální péče … v so-
cialismu není proto v podstatě zapotřebí sociální péče starého pojetí jako opatření pomoci 
chudým. Přesto se ale u našich občanů vyskytují sociální problémy, které vyžadují řešení 
sociální péče…“. Průcha, M., Péče o osoby staré, invalidní a společensky dezintegrované, Praha: 
MPSV,1975: 5

2 Revoluční odborové hnutí bylo monopolní odborovou organizaci v tehdejším Českosloven-
sku. V době normalizace již pod přímým politickým vlivem Komunistické strany.
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álních pracovníků při národních výborech v oblasti tzv. doplňkové péče sice mohl 
být uspokojivě naplněn, pokud by na tato místa nastupovaly všechny absolventky 
sociálních škol, což nebylo realizovatelné. Absolventky škol nepokryly ani náznakem 
potřebu celého spektra terénu natož tuto specializaci. Ukázalo se tedy jako bezpod-
mínečně nutné zaměstnávat sociální pracovnice bez požadované kompetence i ab-
solventy jiných profesí bez základní znalosti sociální práce, s deklarovanou snahou 
zvyšovat jejich kompetence doškolováním politicko-hospodářských událostí a pak 
i sociální problematiky. S argumentem, že vznik sociální potřebnosti starých lidí pra-
mení zákonitě a nejčastěji se stále se zhoršujícího zdravotního stavu a tím pádem se 
jedná především o problém sociálně zdravotní, bylo také doporučeno, aby v případě, 
kdy není možné získat na místo sociálního pracovníka kvalifikovaného absolventa 
odborné školy pro sociální pracovníky, byla dána přednost zdravotní sestře před ma-
turantkami z jiných typů středních škol. Tyto zdravotní sestry mohly získat kvalifi-
kaci zdravotní sestry pro sociální službu pomaturitním studiem v Ústavu pro další 
vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně. Mezi požadované znalosti 
patřilo osvojení vědomostí o procesu stárnutí lidského organismu se všemi aspekty 
(biologickými, fyziologickými, psychologickými a sociálními) jak z oblasti přírodních 
věd, tedy především z oblasti lékařství, tak i z oblasti věd společenských — sociál-
ních, jako je například sociologie, právo, psychologie a zvláště psychologie jednání 
s lidmi, zejména tzv. starými. Dále pak znalost všech předpisů a metodických pokynů 
o službách a dávkách sociální péče a příslušné zákony určující sociální politiku státu 
v péči o staré občany i s dávkami ze zákona, nebo různými formami dobrovolné péče. 
Výhodou bylo, pokud měl sociální pracovník oprávnění k řízení motorových vozi-
del, neboť tato způsobilost mu umožnila používat v případě potřeby automobil OÚSS 
(Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb). Vzhledem k tomu, že střední školy 
sociálně právní nenabízely odborné specializace, bylo třeba, aby sociální pracovníci 
byli na svém pracovním úseku dále specificky vzděláváni. Školení terénních sociál-
ních pracovníků v péči o staré občany prováděl odbor sociálních věcí a pracovních sil 
krajských národních výborů, v hlavním městě Praze odbor sociálních věcí. 

Pracovní náplní terénního sociálního pracovníka v péči o staré občany bylo zajiš-
tění základních životních potřeb sociálně potřebným3 starým občanům a dospělým 
občanům těžce postiženým na zdraví (dále jen staří občané). Převahu své pracovní 
doby měl sociální pracovník věnovat starým lidem v jejich domácnostech, dále pak 
jednáním na místních a městských národních výborech. Jen omezenou část své pra-
covní doby — nejvýše 2 dny v týdnu — měl trávit sociální pracovník na svém praco-
višti, aby mohl zpracovat své záznamy, učinit některá opatření a přijímat občany, dále 
pak působit v organizacích, které s řešením potřeb starých lidí souvisely.

Šetření prováděl sociální pracovník na základě: (a) žádostí občanů o některou 
z dávek nebo služeb sociální péče případně, (b) upozornění instituce, organizace 
nebo jednotlivce na nutnost šetřit sociální situaci starého občana či (c) systematické 

3 „Z hlediska činnosti sociálních pracovníků byl sociálně potřebným občanem ten, kdo 
vzhledem ke svému věku nebo špatnému zdravotnímu stavu nebyl schopen zajišťovat si 
sám své základní životní potřeby, byl osamělý nebo členové jeho rodiny mu z různých váž-
ných důvodů nemohli poskytnout potřebnou péči, například vzhledem k jinému místu by-
dliště, špatnému zdravotnímu stavu, rozvráceným rodinným poměrům a podobně.“
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plánované depistáže (aktivního vyhledávání sociálně potřebných občanů), která byla 
realizována podle předpokladu naléhavosti a potřeby pomoci, především ve vyšší 
věkové skupině občanů (osmdesátiletých a starších). Až podle personálního vyba-
vení úseku terénních sociálních služeb bylo možné depistáže postupně rozšiřovat 
na mladší ročníky až po věkovou skupinu občanů pětašedesátiletých. Informace byly 
získávány výpisem z voličských seznamů nebo z tabel důchodového zabezpečení.

Dalším klíčem k provedení depistáže mohla být úžeji vymezená skupina seniorů, 
například nemocných tuberkulózou nebo cukrovkou nebo občanů s nejnižšími dů-
chody, nevyhovujícím bydlením apod. Před odchodem do jednotlivých obcí si soci-
ální pracovník mohl ještě (a) u příslušného obvodního lékaře předem zjistit, který 
z vypsaných starých občanů je obvodním lékařem léčen a pro jakou chorobu, jaká je 
prognóza dané choroby a jaký dopad má na sociální situaci prošetřovaného občana 
a (b) na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ONV, zda už občanům, u nichž hodlá 
provádět šetření, byla někdy poskytnuta některá z dávek nebo služeb sociální péče, 
která spadá do pravomoci tohoto národního výboru.

Na sociální návštěvě v domácnostech starých lidí zjišťoval sociální pracovník:
Základní životní data, kterými doplnil základní osobní údaje získané při příprav-

ných pracích.
Hodnocení občana, pro posuzování sociální potřebnosti a zdůvodnění navrhova-

ných jednorázových i opakujících se příspěvků hrála podstatnou roli míra zásluh 
z bývalé i aktuální pracovní činnosti, placené i dobrovolné, kterou starý občan přispěl 
k budování socialistického státu nebo obce. Jednalo se například o účastníky odboje 
z druhé světové války, zasloužilé členy KSČ, zakládající členy JZD, funkcionáře spo-
lečenských a jiných organizací, pracovníky společensky závažných pracovišť (např. 
doly, hutě, těžké strojírenství, těžká chemie). Hodnocení o vhodnosti přiznat pod-
poru a pomoc bylo prováděno pracovníky a funkcionáři národních výborů, občan-
ským výborem, sociálním důvěrníkem, bývalým zaměstnavatelem a dalšími občany 
či institucemi.

Informace o zdravotním stavu: Prvořadou pozornost u klienta věnoval sociální pra-
covník jeho zdravotnímu stavu, který určuje rozsah potřeby sociálních služeb a roz-
hodoval o tom, do jaké míry a zda vůbec je starý občan schopen starat se o sebe a svou 
domácnost. Řádné léčení starých lidí zajišťoval sociální pracovník jak pro jejich 
dobro, ale také proto, že dobrý zdravotní, tělesný i duševní stav podporuje a prodlu-
žuje schopnost pečovat o sebe a svou domácnost a oddaluje tak potřebu, eventuálně 
snižuje intenzitu, poskytováni dávek a služeb sociální péče. Současně také zjišťoval, 
jak se starý člověk stravuje, a pokud tak činí sám, zdaje schopen si i nadále vařit sám 
a zda je jeho počínání pro něj i jeho okolí bezpečné — kupř. práce s plynovým sporá-
kem/vařičem 

Životní prostředí: sociální pracovník věnoval velkou pozornost bytu svého klienta. 
Hodnotil především zdravotní vhodnost/závadnost, zda je byt a bytové zařízení udr-
žováno v čistotě a pořádku. Zjišťoval celkovou velikost bytu (zde se jednalo nejen 
o pomoc při nevyhovujícím bydlení, ale i o odhalení nadměrných metrů a případné 
přestěhování do malometrážního bytu, a to dle tehdy platného zákona, který zakazo-
val obývat byty nadměrných metrů — tedy metrů nad státem stanovený limit), jak je 
byt situován na světové strany a v jakém je podlaží. Dále si všímal, zda je starý člověk 
dostatečně oblečen a obut a zda mé v pořádku a v dostatečném množství ložní prádlo. 
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Dále se informoval na: (a) možnosti služeb obyvatelstvu v rámci dané obce — ná-
kup potravin, stravování, nákupu ošacení a obuvi, potřeb pro udržování domácnosti 
a dalších služeb, jako je čištění šatstva a praní prádla, eventuálně možnost úklidových 
služeb, (b) které společenské organizace pracují v místě bydliště prošetřovaného ob-
čana a zda a jakou je možno od nich očekávat pomoc, (c) zda je obec sídlem obvodního 
lékaře a pokud není, zjistit, ve které obci je příslušný okresní ústav národního zdraví, 
jak je daleko od místa bydliště starého občana a zda má možnost se do zdravotního 
střediska dopravit.

Sociální kontakty, zejména kontakt s rodinnými příslušníky, a pokud manželka 
(manžel) žije jinde, vyšetří kromě jména také, kde druhý z manželů žije a proč man-
želé nežijí spolu, kontakt s dětmi (u mladšího zdravotně těžce postiženého občana 
zjištění, zda má ještě rodiče). Pokud byli tito přímí příbuzní zaměstnáni, bylo povinné 
k informaci o jejich trvalém bydlišti přidat i informace o jejich zaměstnavateli pro 
případ, že by se jednalo o poskytnutí dávky nebo služby sociální péče, na jejíž krytí 
prošetřovaný občan neměl dostatečně vysoký příjem a bylo nutno využít vyživovací 
povinnost přímých příbuzných k prošetřovanému občanu. Dále zjišťoval sociální 
pracovník, zda starý občan má ještě jiné příbuzné, sourozence, strýce, neteře, jak se 
jmenují a kde bydlí, jaké jsou vzájemné vztahy mezi nimi a prošetřovaným občanem, 
jak často se navštěvují nebo si dopisují a zda a jak mu příbuzní pomáhají. Dále se pře-
šetřovalo, zda starý občan mé přátele, stýká-li se s nimi a jak často, jaké má vztahy 
k sousedům a zda by od nich v případě potřeby mohl očekávat pomoc. Z hlediska 
možné pomoci a sociálních kontaktů bylo třeba také zjistit, kde starý občan naposledy 
pracoval a zda si se svým bývalým pracovištěm zachoval nějaké styky. Závěrem šet-
ření byly zjišťovány i zájmy a koníčky.

Materiální zabezpečení, záznam obsahoval veškeré zdroje příjmů, starého nebo 
zdravotně těžce postiženého člověka s cílem zjistit, zda prošetřovaný/dostává vše, co 
mu náleží ze zákona, zda nebyla opominuta možnost zvýšení důchodu při úpravě 
důchodového zabezpečení nebo při podstatném zhoršení zdravotního stavu (zvýšení 
důchodu pro bezmocnost částečnou, převážnou nebo úplnou). A zda je splňována 
v případě potřeby zákonná povinnost — starému nebo zdravotně těžce postiženému 
občanu přispívat na výživné od příbuzných v přímé linii, tedy od dětí, rodičů, even-
tuálně vnuků. Až teprve poté prováděl sociální pracovník šetření o finanční a majet-
kové situaci starého občana z hlediska případného poskytnutí peněžní nebo věcné 
pomoci z rozpočtovaných finančních prostředků národního výboru. Ke zhodnocení, 
zda příjmy starého občana stačí na krytí jeho základních životních potřeb, sloužila 
finanční rozvaha

Jiná důležitá sdělení byla připojována podle povahy prošetřovaného případu, kdy 
bylo někdy třeba provést specifická šetření, například sociálně právní povahy.

Po zhodnocení celkové sociální situace — takzvané sociální diagnóze a schválení 
intervence byl navrhnut plán řešení sociální situace obsahující konkrétní opatření 
v jednotlivých oblastech 

V oblasti zdravotního stavu to byla například následující opatření: písemné upozor-
nění obvodního lékaře na špatný zdravotní stav starého občana s žádostí, aby tohoto 
občana navštívil sám nebo zdravotní sestra, žádost o lázeňské léčení, žádost o rekre-
aci, žádost o zvýšení důchodu pro bezmocnost, zajištění obědů, žádost o poskytnutí 
ortopedické pomůcky, žádost o poskytnutí vozíku pro invalidy, žádost o zbavení způ-
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sobilosti k právním úkonům, návrh na zavedení pečovatelské služby, žádost o přijetí 
do domova důchodců.

V oblasti životního prostředí například: žádost o výměnu bytu, žádost o přidělení 
bytu, žádost o desinfekci a desinsekci bytu, žádost podniku bytového hospodářství 
o provedení oprav v bytě, žádost o přidělení nového sporáku, o výměnu plynové 
karmy, žádost o položení nové podlahové krytiny, žádost o povolení plynového vy-
tápění, žádost o poskytnutí věcné pomoci v podobě, zařízení bytu a ložního prádla, 
zajištění komunálních služeb, zajištění nutných oprav rodinného domku, případně 
pomoc některé místní společenské organizace — Československého červeného kříže, 
Svazu žen, Svazu československo-sovětského přátelství, ale i klubu zahrádkářů nebo 
svazu včelařů a mnoha jiných.

V oblasti sociálních kontaktů například: aktivizace rodiny ve prospěch starého nebo 
zdravotně těžce postiženého občana, dále formou psychosociálního působení snaha 
o odstranění negativních vztahů mezi prošetřovaným občanem a jeho blízkým pří-
buzným, navázání kontaktu se současným nebo bývalým pracovištěm starého ob-
čana s cílem vyjednat finanční pomoc, soudružské návštěvy, úpravu pracovní doby, 
změnu pracoviště, rekreaci apod, dále snaha o navázání bližšího kontaktu s přáteli 
pro pěstováni společné zájmové činnosti, zlepšení sousedských vztahů a pokud to 
věk a zdravotní stav starého občana dovoloval, zainteresovat jej pro výkon některé 
společensky potřebné funkce, aktivizovat jeho zájem o docházku a činnost v klubu 
důchodců, obstarání rozhlasového přijímače a v neposlední řadě likvidace vadných 
asociálních kontaktů projevujících se např. chováním nadměrného počtu zvířat (sic!).

V oblasti materiálního zabezpečení to pak byla například tato opatření: žádost o při-
znání důchodu, žádost o úpravu důchodu podle platných předpisů, žádost o důchod 
manželky, návrh na zvýšení důchodu pro bezmocnost, žádost o dávky nemocenského 
pojištění, projednání majetkoprávních záležitostí na notářství, sepsání poslední vůle 
(testamentu), návrh na opakovaný měsíční příspěvek, návrh na jednorázový finanční 
příspěvek či návrh na věcnou pomoc (např. ošacení, brambory, palivo)

„Případ B. K. z Prahy 10
B.K. je 83 roků stará, svobodná, bezdětná, bez blízkých příbuzných. Matku ztratila již 
v dětství, s otcem žila do svých 40 let. Je vyučena švadlenou. Nějakou dobu pracovala 
jako dělnice. Později síla v domácnostech za plat a stravu. Otec vedl domácnost. Po 
jeho smrti již B.K. nebyla schopna samostatného obstarávání domácnosti. Domácnost 
zanedbávala stejně jako svou vlastní osobu. Obývá suterénní byt 3. kategorie. B. K. je 
poměrně malé postavy, osobní hygienu dodržuje, oblečení má sice starší, obnošené, 
ale čisté. Pří jednání se sociální pracovnicí je pohotová, čilá. Má snahu stavět se do 
nejlepšího světla, je vynalézavá v sebeobranných postojích. Přesto však sociální pra-
covnice zjišťuje, že B. K. nemluví vždy pravdu a není dost sebekritická. Je až aler-
gicky citlivá na samostatné rozhodování a osobní svobodu. Po konzultaci s obvodní 
lékařkou zjistila sociální pracovnice, že B. K nikdy vážně nestonala. V současné době 
trpí ischemickou chorobou srdeční, chronickou bronchitidou s astmatickými proje-
vy a povšechnou arteriosklerózou. Pravidelně se neléčí, k lékaři dochází jen občas. 
Je poživatelkou starobního důchodu, který se při poslední zákonné úpravě důchodu 
zvýšil na 825,-KČs. Jiný příjem nebo majetek nemá. Od r. 1968 je v evidenci sociál-
ně potřebných občanů odboru sociálních věcí a zdravotnictví Obvodního národního 
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výboru Prahy 10. Z finančních prostředků sociálního zabezpečení dostávala jednorá-
zové příspěvky, věcné pomoci, zlevněné stravování a jízdenky na dojíždění do jídelny 
zdarma. Na Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Obvodního národního výboru 
docházela často a z vlastní iniciativy, vždy se žádostmi o sociální dávky. Byla výborně 
informována, co vše může dostat.

Sociální pracovnice s ní přišla do styku v průběhu roku 1970. Byla požádána pra-
covnicí dávek o přešetření situace, v bytě B.K. Stará paní však odmítla pustit sociální 
pracovnici do bytu i další pokusy o návštěvu v bytě skončily nezdarem B.K. argumen-
tovala tím, že je svojí paní a že dokud nebude chtít, nikdo její byt neuvidí. Má prý 
v bytě trochu rozházené věci, ale má špatný byt. Podala prý si žádost o byt a bude se 
stěhovat. Doklad o podání žádosti však neměla a jak si sociální pracovnice později 
ověřila na bytovém odboru, Žádost podanou neměla Nabídku sociální pracovnice, že 
jí pomůže při podání žádosti o nový byt, odmítla, Sama se prý bude rozhodovat, co 
bude chtít a co ne. I když sociální pracovnice tušila, že byt nebude v pořádku, neměla 
právo k vstupu do bytu proti vůli uživatele. Obrátila se proto se žádostí o spolupráci na 
příslušnou domovní správu, aby pracovník této instituce pod záminkou kontroly do-
movního majetku provedl u B.K. návštěvu v bytě. Ani přes opakované žádosti sociální 
pracovnice nevykonal však nikdo z domovní správy požadovanou prohlídku bytu. Při 
jednání se sousedy v domě získala sociální pracovnice informaci, že B. K. je podivínská 
a svárlivá, do bytu nikoho nepouští, život v domě však nijak závažně nenarušuje. 
B. K. docházela dál na odbor sociálních věcí a zdravotnictví s různými požadavky. 
Sociální pracovnice se snažila získat její důvěru poskytováním různých drobných rad 
a pomocí. Varovala ji také, že by mohla mít jednou velké problémy s bytem.

V r. 1974 si stará paní zlomila pravou ruku a byla hospitalizována na chirurgic-
kém oddělení spádové nemocnice. Protože hybnost ruky nebyla při propuštění z ne-
mocnice zcela obnovena, doporučila jí sociální pracovnice pečovatelskou službu, kte-
rou také zajistila. Nabídla jí i možnost podání žádosti o přijetí do domova důchodců. 
Obojí nabídku B. K. odmítla. Po propuštění z nemocnice navštívila sociální pracovnici 
na odboru a oznámila jí, že nebude nyní ve svém bytě, ale u známých. Adresu však 
nechtěla sdělit. Na zlevněné stravování docházela i nadále.

Začátkem r. 1975 obdržela sociální pracovnice kopii stížnosti, kterou podávali 
nájemníci domu, ve kterém bydlela B. K, Ve stížnosti bylo sdělení, že B. K. znečišťuje 
chodby, které zanáší krémy a harampádím a že z jejího bytu se po domě šíří hmyz. 
Nájemníci adresovali stížnost na OHES a na majitele domu. Teprve nyní projevila 
příslušná domovní správa jako majitel domu větší ochotu ke spolupráci. Iniciativu při 
řešení této situace ponechala však plně na sociální pracovnici. Za účasti pracovníka 
obvodního podniku bytového hospodářství, sociální pracovnice a přizvaného přísluš-
níka Veřejné bezpečnosti byla provedena prohlídka bytu. Výsledek předčil všechna 
očekávání. Byt byl přecpán haraburdím i celkem slušnými věcmi bez organizace a ja-
kéhokoliv uspořádání. Byl natolik přecpán, že se do něho stará paní prakticky nevešla. 
Podle sdělení sousedů přespávala v posledních dnech ve sklepě. Po vzájemné poradě 
s přítomnými pracovníky nabídla sociální pracovnice pomoc při vyklizení a úpravě 
bytu B. K., ale žádala od ní spolupráci. Stará paní sice přiznala, že byt je »poněkud« 
přeplněný, ale chce si sama dát všechno pomaloučku do pořádku. Nemůže riskovat, že 
by se jí něco ztratilo. Žádala dlouhodobé lhůty k vyklizení bytu, argumentovala stá-
řím a nemocemi, i když bylo mimo pochybnost, že by vlastními silami mohla zjednat 
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nápravu. Bylo jí sděleno, že odmítne-li spolupráci, bude proti ní postupováno z moci 
úřední. Od podniku bytového hospodářství dostala lhůtu 1 měsíc. Nebude-li byt do 
té doby vyklizen, podá OPBH4 žalobu na soudní vyklizení bytu. B. K. se soukromě 
obrátila na právníka, který jí sepsal stížnost adresovanou odboru pro vnitřní věci 
Obvodního národního výboru. Cítila se omezována ve svých právech.

Sociální pracovnice si stanovila plán opatření represivního charakteru, byla však 
vázána ochotou zainteresovaných institucí ke spolupráci. Po dobu téměř půl roku 
byla v roli houževnatého a neúnavného koordinátora, mnohokrát opakovaně jednala 
s uvedenými institucemi. B. K, neměla v té době již prakticky kde spát. Byla však své-
právným občanem a umístění v domově důchodců nepokládala za možné řešení své 
krizové situace. Po nesplnění lhůty 1 měsíce k vyklizení bytu majitel domu žalobu ne-
podal. Podnikový právník se domníval, že vzhledem ke stáří a dlouhé době vyřizování 
není toto spatření vhodné. Doporučil sociální pracovnici jednání se Svazem požární 
ochrany, který by podle něho mohl vydat závazný příkaz k vyklizení chodby a bytu. 
Požárníci se však od situace distancovali. Vyklidili pouze věci na chodbě. Pracovnice 
OHES sdělila sociální pracovnici, že po konsultaci a NVP je případ řešitelný v pravo-
moci ONV. Po poradě s právníkem odboru sociálních věcí a zdravotnictví se sociální 
pracovnice obrátila na obvodního prokurátora, vysvětlila mu situaci a požádala ho 
o radu. Obvodní prokurátor doporučil zkoumání duševního stavu a podání návrhu 
na zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Ve spolupráci s obvodní lékařkou zařídila sociální pracovnice, že bude B.K. vy-
šetřena psychiatrem. B.K. se však v určený den do ordinace nedostavila. Psychiatr 
sociální pracovnici sdělil, že nemá možnost nechat pacientku na vyšetření předvést 
a návštěvní službu v bytech nevykonává. Sociální pracovnice se znovu radila s ob-
vodním prokurátorem, který doporučil, aby sama podala soudu návrh na zbavení 
způsobilosti k právním úkonům B. K., s vlastním zdůvodněním celé situace. Tento 
návrh sociální pracovnice tedy podala k příslušnému opatrovnickému soudu. Po ce-
lou dobu byla sociální pracovnice ve styku se starou paní a připravovala ji na to, že 
bude nezbytné, aby se podrobila vydaným nařízením. Docílila toho, že se B.K. ko-
nečně dostavila na vyzvání, bez doprovodu na vyšetření k soudnímu znalci z oboru 
psychiatrie. Hodnocení znalce vyústilo v následující resultát: u vyšetřované nejsou 
známky duševní poruchy, jde o vrozenou povahovou anomálii zhoršenou senilními 
a sklerotickými změnami, která nepostihuje celou osobnost, pouze výsek psychické 
činnosti. Vyšetřovaná je způsobilá nakládat se svým důchodem, není však způsobilá 
nakládat se svým majetkem a předměty, které skladuje ve svém bytě, má sklon k jejich 
nadhodnocování. Není způsobilá samostatně jednat před úřady.

Po půlročním úsilí bylo tedy omezeno právo klientky, je jí určena veřejná 
opatrovnice.

V době řízení o zbavení způsobilosti k, právním úkonům, kdy klientka neměla 
kde bydlet, našla si starého muže, který ji nechal přespávat z útrpnosti ve svém bytě. 
Když mu však B.K. začala přeplňovat byt svými věcmi ze strachu, aby je nemusela 

4 Okresní/obvodní podnik bytového hospodářství bylo uskupení nahrazující zrušené byto-
vé a domovní správy, které v socialistickém Československu spravovalo domy v socialis-
tickém vlastnictví. BÁRTA, Jaroslav. OPBH, uliční výbor či Tuzex. Po roce 1989 zmizela ze 
slovníku řada výrazů. iHNed.cz [online]. [cit. 2013-04-28]. 
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likvidovat, setkala se s rázným odporem rodiny tohoto muže a musela opustit byt. 
Ve spolupráci s opatrovnicí staré ženy mohla sociální pracovnice konečně provést 
potřebná opatření. Objednala vyklizení bytu, desinfekci a desinsekci. Vyklizení bytu 
si vyžádalo šestidenní účast sociálních pracovnic, veřejné opatrovnice a příslušníka 
Veřejné bezpečnosti. Bylo vyvezeno 11 malých nákladních aut, na vyvezení a vyklízení 
pracovali 3 muži. Protože nebylo možno získat žádnou firmu na úklid, provedla soci-
ální pracovnice spolu s kolegyní jako brigádu úklid bytu, umyla nádobí, uspořádala 
šatstvo a převlékla lůžko. Sociální pracovnice pak uzavřela s majitelem domu do-
hodu, že zavede do bytu B.K. elektrické osvětlení, instaluje plynový dvouvařič, dodá 
sporák na topení, opraví záchod a nechá vymalovat byt. To vše na své náklady.

PH vyklízení bytu byla B.K. přítomna. Její jednání kolísalo mezi afekty a rezig-
nací. Občas velice ochotně pomáhala vyklízet. Byt byl dán natolik do pořádku, že 
ho mohla užívat, mohla v něm spát, uvařit si, umýt se, používat záchod. Protože šlo 
o zdravotně závadný byt, což bylo možné zjistit teprve po jeho vyklizení, nabídla soci-
ální pracovnice B. K., že jí podá žádost o přidělení zdravotně vhodného bytu. B.K. však 
tuto nabídku odmítla. Po delší době podala žádost o vhodný byt pro B.K. opatrovnice 
sama. Po vyklizení a úpravě bytu neprojevovala B. K. sociální pracovnici vděčnost, 
naopak obviňovala ji ze ztráty majetku, ale navštěvovala ji pravidelně na odboru. Do 
bytu sociální pracovnici pouští, zatím ho udržuje v obyvatelném stavu. Zatím je čilá, 
dobře pohyblivá a plně soběstačná.

Pro sociální pracovnici by bylo pravděpodobně snazší, kdyby přednostně umístila 
B.K. v domově důchodců. Vycházela však správně z osobnosti staré paní a dala proto 
přednost obtížné represivní péči a ponechání v dosavadním stereotypu života. B.K. je 
nekolektivní, individualistická, její vztah k lidem není přátelský, je konfliktní osob-
ností a pravděpodobně i neschopná adaptace na jiný způsob života. Režim ústavu 
by přijala jako doživotní těžké příkoří a byla by zdrojem stálých konfliktů v ústavu.“

Sociální situaci starého občana jak vidno i z kazuistiky nemohl zpravidla sociální pra-
covník vyřešit sám a zastával spíše roli organizátora všech akcí, které byly sociálním 
pracovníkem navrženy k tomu, aby byl starý občan integrován a byly mu zajištěny 
všechny základní životní potřeby. Vlastní, zato však nejpodstatnější činností sociál-
ního pracovníka tak bylo: 

(a) Působení na psychiku svěřeného občana (sociálně výchovná terapie). Proces, 
který sociální pracovník začíná navazováním kontaktu se starým občanem, jeho 
rodinou, popřípadě dalšími zainteresovanými osobami v případu, a postupným 
získáváním důvěry a spolupráci všech pro řešeni a realizaci svých záměrů. Vhod-
ným působením na psychiku starého občana postupně měnil sociální pracovník 
jeho nesprávné nebo negativní postoje k určitým problémům a jejich řešeni a zá-
roveň povzbuzoval jeho vůli i schopnost některé problémy samostatně řešit a zís-
kávat tím zpět předtím narušenou nebo ztracenou životní rovnováhu. 

(b) Organizační zajištění dalších odborných služeb, kdy v rámci zajišťování základ-
ních životních potřeb předával sociální pracovník dílčí úkoly příslušným útva-
rům odboru sociálních věcí a zdravotnictví Okresních národních výborů a jejich 
pracovníkům, popřípadě dalším složkám státní správy Obvodních, městských 
a místních národních výborů a výkonným zdravotnickým složkám, soudům a no-
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tářstvím, společenským organizacím a dle potřeby ještě dalším institucím a or-
ganizacím. 

(c) Řízením a sledováním průběhu řešení sociální situace občanů, jak jsou konkrétně 
jednotlivé návrhy, a požadovaná opatření uskutečňovány, vede sociální pracovník 
případ k realizaci navrženého řešení. I po dosažení realizace navržených opatření 
sociální pracovník ve sledování jednotlivých případů měl stále pokračovat. Sledo-
vání končilo až smrtí starého občana popřípadě přestěhováním do jiného okresu 
nebo jeho umístěním do ústavního zařízení zdravotní nebo sociální péče. 
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