
 

 
 

 

 

Tisková zpráva z exkurze do Charity Zábřeh 

 

MAS ORLICKO, z.s. ve spolupráci s Charitou Zábřeh zorganizovalo exkurzi do Centra pro 
podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk. 
 
2.12.2021 Zábřeh 
 
V rámci připravovaného projektu v programu OPZ+ na podporu neformálních pečovatelů se dne 2. prosince 
uskutečnila exkurze do Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk zaštítěného Charitou Zábřeh. Exkurze 
se zúčastnili zástupci odborů sociálních služeb, 
pečovatelských služeb i starostů z území MAS ORLICKO, z.s.  
 
Koordinátorka sociálních projektů Charity Zábřeh Zdenka 

Hrubá, DiS. nejprve provedla účastníky Centrem pro podporu 

pečujících osob a objasnila jeho praktický přínos při 

konzultacích s neformálními pečovateli. 

Následně se exkurze přesunula do zasedací místnosti 

ředitelství Charity Zábřeh, kde Ing. Ivana Vanická, ředitelka 

MAS ORLICKO, z.s., zahájila setkání, poděkovala všem 

přítomným za účast a Charitě Zábřeh za poskytnuté zázemí a 

ochotu při spolupráci na exkurzi. Dále zdůvodnila konání 

exkurze a podala účastníkům základní informace k připravovanému období programu OPZ+, v rámci kterého je jednou 

z realizovatelných možností i podpora neformálních pečovatelů. Avizovala účastníkům potřebu zpětné vazby na toto 

setkání a potřebu mapování smysluplných aktivit i formy zapojení 

do vznikajícího projektu. 

Zdenka Hrubá, DiS. prezentovala účastníkům informace o 

důvodech vzniku Centra pro podporu pečujících osob. Ty se 

odvíjely hlavně od praktických zkušeností a skutečných potřeb 

neformálních pečovatelů, kteří se hlavně na začátku pečování o 

osobu blízkou dostali do pro ně neznámé, tudíž stresové, situace. 

Centrum pro podporu pečujících osob pomáhá pečujícím osobám 

tyto situace prakticky uchopit a efektivně řešit tak, aby 

nedocházelo k fyzické a psychické újmě ani u pečující osoby, ani 

u opečovávané osoby. Účastníkům byly představeny hlavní 



 

parametry a indikátory pro podporu neformálních pečovatelů a také možnosti využití této služby. Kromě individuálních 

konzultací s koordinátorem pro pečující osoby je možné navštěvovat svépomocné skupiny, kluby pečujících 

s odborným lektorem, workshopy, informační setkání 

v jednotlivých obcích, či využít služeb odborníků jako psycholog, 

pečovatel, nutriční specialista a další. Zdenka Hrubá, DiS. popsala i 

aktivní vyhledávání klientů z důvodu neinformovanosti o 

poskytování služeb a obav pečujících osob požádat o pomoc. 

Sociální pracovník projektu Podpora pečujících Bc. Martin Smolka, 

DiS. následně na kazuistikách několika případů popsal svou práci a 

nutný individuální přístup ke každému klientu Centra pro podporu 

pečujících osob Zábřeh a Šumperk. 

Z následné diskuse účastníků vyplynulo uvědomění si 

nedostatečné podpory neformálních pečovatelů na celém území MAS ORLICKO, z.s. Ing. Ivana Vanická nyní mapuje 

nejen možnosti podpory neformálních pečovatelů, ale i možnosti formy zapojení různých organizací do tohoto 

projektu na území MAS ORLICKO, z.s. 

 

Bc. Kateřina Pešková, DiS., MAS ORLICKO, z.s. 


