
Veřejná anketa města Modřice č. 1 - Dům pro Seniory
zvolené odpovědi označte prosím křížkem x - děkujeme

Zpravodaj č. 11/2011, do 30.11.2011 včetně lze odevzdat tento anketní lístek nebo vyplnit formulář - 
http://modrice.rwcms.cz/obcane/dotazy-namety/ankety/dum-pro-seniory
vyplněné anketní lístky lze předat na podatelně MÚ, v knihovně, v prodejně textilu p. Havlátové a v sousední 
trafice p. Kopeckého, nebo prostřednictvím MŠ a ZŠ

Pasivní bytový dům pro seniory 
- bezbariérové provedení přístupu i vnitřního vybavení (koupelny) všech bytů, funguje jako ná-

jemní dům s poskytovanými službami, určený pro starší lidi i s omezenou možností pohybu, 
ale s přiměřenou soběstačností, přístup k řešení ztráty soběstačnosti během pobytu je rozve-
den dále

- doprovodné služby v ceně nájmu, poskytované vlastním personálem (úklid, praní ložního i 
osobního prádla, drobné nákupy, nabídka aktivit ap.), personál bude přítomen v pracovní dny 
v průběhu dne, s návštěvami o víkendech 

- doplňkové služby, zprostředkovávané dle potřeby (návštěvy lékaře či zdrav. sestry, rehabili-
tace, masáže, kadeřnictví, pedikůra, dovážení obědů, návštěvy externí sociální pečovatelské 
služby ap.)

- pasivní provedení stavby domu je investičně náročnější pro město, ale významně snižuje pro-
vozní náklady na energie a tím i cenu nájmů a na zvýšenou cenu stavby může být poskytnuta 
dotace "Zelená úsporám"

- obyvatelé bytového domu hradí nájem, obědy a využívané doplňkové služby, pečovatelské 
služby čerpají a z příspěvků hradí pouze obyvatelé, kteří je potřebují, se svým důchodem i s 
příspěvky na nesoběstačnost si hospodaří samostatně

A   Popsanou koncepci pasivního bytového domu považuji za správnou  

  ANO                     NE

Dům s průběžnou pečovatelskou službou 
rozdíly proti bytovému domu

- na prostory a tím i stavbu jsou větší nároky - proto je postavení dražší
- nejde o bytový dům, proto není možné čerpat dotaci "Zelená úsporám"
- průběžná pečovatelská služba vyžaduje kvalifikovanější a tedy dražší personál 
- i přes možnou sociální dotaci jsou vždy náklady průběžného provozu vyšší
- větší náklady znamenají vyšší nájmy i pro ty, kteří průběžnou péči nepotřebují  
- důchody a příspěvky na nesoběstačnost obyvatel jsou příjmem pro instituci, 
- rozdíl mezi těmito příjmy a náklady na provoz hradí zřizovatel - tedy město
- obyvatelé domu dostávají pouze kapesné, ve výši stanovené zákonem 

Komentář

Věková kategorie                        do 20 let            od 20 do 60 let            nad 60 let 

Bydliště v Modřicích od roku

Jméno a příjmení nebo značka

Anketu připravili - Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková a Ing. Vlastimil Čevela
výsledky budou zveřejněny ve Zpravodaji, souhrny odpovědí na internetu radnice



Provozní náklady a nájmy v bytovém domě pro seniory
srovnávací příklad - dům s podobným režimem v Žabčicích (od r. 2004)

- přibližně poloviční kapacita (24) jako v Modřicích
- obec přispívá na provoz 300.000 Kč/rok a nevyžaduje příspěvek na amortizaci
- měsíční nájem na osobu činí přibližně 5000 Kč + obědy 1800 Kč

výsledky kalkulace pro dům v Modřicích - Zpravodaj 10/2011-19
- přibližně dvojnásobná kapacita (50) jako v Žabčicích
- město nepřispívá na provoz a vyžaduje příspěvek na amortizaci
- měsíční nájem na osobu činí přibližně 7000 Kč + předběžně za obědy 2300 Kč

Kalkulace byla zpracována na základě výhrad některých členů Zastupitelstva (Zpravodaj 
1/2011-6 a 10/2011-9). Starosta a vedení města zastávají názor, že ani v Modřicích by město 
nemělo vyžadovat příspěvek na amortizaci nákladů již jednou zaplacené stavby byto-
vého domu a také by mělo ze svého rozpočtu přiměřeně přispívat na jeho provoz. To by 
umožnilo uvedený nájem snížit.

B   V zájmu snížení nájmů pro obyvatele považuji finanční spoluúčast města na provozních
      nákladech a zrušení příspěvku na amortizaci za správné a potřebné kroky

  ANO

  NE

Co v případě ztráty soběstačnosti během pobytu v bytovém domě
srovnávací příklad - dům s podobným režimem v Žabčicích (od r. 2004)

- při nástupu se podepisuje souhlas s přemístěním do domu s průběžnou péčí
- lehčí případy se řeší péčí spolubydlícího nebo rodinného zázemí v místě
- při čekání na přemístění (i měsíce) vypomáhá externí pečovatelská služba

obecně možný způsob řešení - rozsah konkretní potřeby a možností ukáže praxe
- pro nástup je soběstačnost nutná, ale následnou ztrátu nelze řešit striktně
- změna pobytu je vždy stres, který spolu se ztrátou kontaktů může být kritický
- přemístění je nutno vnímat jako zásadní problém, kterému je potřeba se vyhnout 
- pokud bude bytový dům důsledně bezbariérový lze situaci řešit změnou provozu
- existují speciální postele a pomůcky, které lze často i pouze zapůjčit  
- lze využít místní rodinné zázemí a doplňkové domácí pečovatelské služby
- provozně lze vyhradit bytovou jednotku pro noční a víkendovou službu

Jedním z kriterií pro přijetí do bytového domu pro seniory by mělo být, aby měl žadatel 
v Modřicích rodinné či jiné zázemí s ochotou ke spolupráci. Pro režim pobytu v domě by 
pak mělo platit, že pokud k tomu nebudou závažné lékařské důvody, měly by být hledány 
všechny reálné cesty, aby k přemístění do cizího prostředí nemuselo dojít. 

C   Využití popsaných podmínek a možností, s cílem řešení ztráty soběstačnosti bez
       přesunu jinam, považuji za správný a potřebný přístup

  ANO

  NE

Komentář

Komentář


