
  
   

 

 

 

 

 

Diecézní charita Brno usiluje o rozšíření služeb pro pacienty, seniory nebo umírající doma. Zájem 

pacientů o služby Charity v domácím prostředí výrazně roste  

Brno, 15. září 2020 

Diecézní charita Brno je největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb 
v Jihomoravském kraji. Svoji práci nabízí i v oblasti terénních a ambulantních služeb. Jednou 
z nejznámějších terénních sociálních služeb je tradiční Charitní pečovatelská služba. Ve 
zdravotním okruhu Charita poskytuje Domácí zdravotní péči a Domácí hospicovou péči. Těmito 
aktivitami se Diecézní charita Brno snaží pomoci nemocným, umírajícím nebo seniorům prožít závěr 
života důstojně a v domácím prostředí. 
 
Posláním domácího hospice je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně 
mohli projít touto životní etapou. Počet umírajících pacientů v Domácí hospicové péči Diecézní 
charity Brno za posledních pět let vzrostl více než dvojnásobně. V roce 2015 pomáhala Charita 317 
nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí, v roce 2019 pečovala desítka charitních hospiců 
dokonce o 755 umírajících.  

K rozvoji došlo i v Domácí zdravotní péči. Ta je určena pacientům, kteří chtějí být ošetřováni v domácím 
prostředí, ale jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování odborné zdravotní péče. V posledních letech 
došlo k rozšíření území a nyní už Charita zajíždí do 983 měst a obcí v celém Jihomoravském kraji a 
v části Vysočiny. Charitní zdravotní sestry denně ujedou v průměru 30–70 km. Sestry z Domácí 
zdravotní péče se tedy starají o nemocné na samotách, v malých obcích a na těžko dostupných místech. 
Tato péče je nejen provozně a ekonomicky náročná, přitom platby od pojišťoven zvýšené náklady 
nepokrývají.  

Český statistický úřad uvádí, že už za 30 let bude třetina obyvatel Jihomoravského kraje ve věku nad 
65 let. Každý třetí Jihomoravan tedy bude senior, který bude potřebovat určitou míru zdravotní a 
sociální péče. Odborníci navíc očekávají, že pobytové služby budou pro stát do budoucna velmi 
nákladné a problémem může být i nedostatek kvalitního personálu. Podle výzkumu, který si nechal 
připravit Jihomoravský kraj, si také 74 % lidí přeje strávit poslední chvíle života doma.  

Diecézní charita Brno proto usiluje o rozšíření služeb pro nemocné, umírající a seniory v domácím 
prostředí. „Charita by byla schopna zvládnout daleko více pacientů, pokud by dostala od vedení 
Jihomoravského kraje příspěvek na provoz. Tím by se zvýšila celková dostupnost péče,“ vysvětlil ředitel 
Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.  „Navrhujeme vytvořit koncepci podpory rodiny, aby mohly co 
nejdéle pečovat o své příbuzné v jejich přirozeném prostředí. V Jihomoravském kraji usilujeme o 
vytvoření pilotní služby, která bude nepřetržitě rodinám pomáhat v péči o stárnoucí rodinné příslušníky 
v domácím prostředí, a tím podpořme masivní rozvoj terénních a ambulantních zdravotních a sociálních 
služeb. Odhadujeme, že v Jihomoravském kraji bychom potřebovali v domácím prostředí obsloužit cca 
9 tisíc lidí za rok. Za Diecézní charitu Brno mohu garantovat, že jsme na takovou spolupráci připraveni. 
Jsem zvědav, jak se v následujících letech k této výzvě postaví především zástupci krajů, ve kterých 

působíme,“ vyzval ředitel Haičman. 

Počátek nástupu pandemie koronaviru ukázal, že naše společnost potřebuje přinášet mimořádná a 
nová řešení. „Právě takovým je rozvoj terénních a ambulantních služeb s podporou neformální péče. 
Pokud znovu zasáhne koronavirová krize, péče v domácím prostředí v době pandemie bude jednodušší 

a levnější než v pobytových službách,“ doplnil ředitel Haičman.  
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tel: 731 632 705  

email: simona.cisarova@brno.charita.cz 

 

O Diecézní charitě Brno  

Diecézní charita Brno je církevní nezisková organizace, která ročně pomůže 58 tisícům lidí v nouzi na celém území 

Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina. Znovuobnovena byla v únoru roku 1992 brněnským biskupem Mons. Vojtěchem 

Cikrlem. Navázala tak na dřívější práci Charity, která na území brněnské diecéze působila od roku 1922 do jejího zrušení v roce 

1959. Přes pětadvacet let vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, humanitární pomoci či ochrany a 

podpory lidských práv a svobod. Pomáhá seniorům, lidem bez přístřeší, rodinám a ohroženým matkám, lidem s mentálním 

postižením a autismem, sociálně znevýhodněným i dalším osobám v nouzi. V Brně a v dalších oblastech nabízí mimo jiné 

například pečovatelské a ošetřovatelské služby, chráněná bydlení, denní centra a stacionáře. 
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