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Výuková jednotka 1: Kognitivní a praktické dovedností k posouzení požadavků 

a potřeb domácnosti, domácí pomoc a mobilní služby pro seniory  

Tematické zaměření: Základy příslušných služeb souvisejících s údržbou domu  

Lekce:  

1. Organizování skladování potravin a přípravy jídel. Požadavky a potřeby. Příprava a 

podávání jídel a nápojů. Význam kulturních odkazů, zdrojů a lékařských indikací (strava, 

alergie atd.). Recepty seniorů, jejich chuť a tradice. Učení místní kuchyně.  

Proces stárnutí postihuje potřeby živin. Jakým způsobem?  

a) Požadavky na některé živiny mohou být sníženy, zatímco požadavky na další 

základní živiny mohou vzrůst  

b) Požadavky na všechny živiny můžou být sníženy  

c) Požadavky na všechny živiny mohou stoupat  

Při přípravě a servírování jídel je důležité:  

a) Mějte na paměti pouze preference staršího klienta  

b) Harmonizovat potravinové preference seniora s jeho potřebami  

c) Mějte na paměti pouze potřeby starších  

2. Organizování čištění a péče o pokoje a zahradu. Požadavky a potřeby. Návrh úprav. 

Význam začlenění starších do procesu.  

Hlavním cílem organizace čištění u starších pacientů doma je:  

a) Aby domov byl méně přeplněný a bylo snadnější najít a používat potřebné věci  

b) maximalizovat prostor  

c) Aby byl domov vizuálně čistý 

Při organizaci čištění, aby se ulehčil život seniora, je lepší:  

a) Jen nastavit věci  

b) Postavit věci na jejich místa  

c) Nastavit věci do políček  

O jakou úroveň aktivity při úklidu starších osob v domácnosti je třeba požádat?  

a) Starší lidé by měli dělat všechno sami  

b) Starší lidé by měli tento proces koordinovat  

c) Senioři by neměl nic dělat  
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3. Uspořádání praní prádla. Požadavky a potřeby.  

Organizování praní prádla pro seniory je:  

a) V mnoha ohledech podobné jako u každého prádla, ale senioři obvykle nejsou 

schopni udělat všechno sami  

b) Velmi obtížný proces s různými požadavky  

c) Nepotřebný proces  

Při organizaci praní prádla pro seniory používáme:  

a) Jen levné produkty  

b) Přírodní, domácí výrobky na čištění  

c) Nejkvalitnější chemické výrobky  

4. Zajištění standardů hygienické, zdravotní a bezpečnostní ochrany. Požadavky a potřeby. 

Význam zdravotního stavu pro hygienické potřeby.  

Která představa o zajištění hygieny starších je správná:  

a) Slabost nebo zdravotní postižení u seniorů způsobuje, že hygienické činnosti jsou 

obtížně proveditelné nezávisle nebo bezpečně 

b) Starší lidé mohou samostatně vykonávat hygienické činnosti, pokud chtějí  

c) Jen zdravotní postižení způsobuje, že hygienické činnosti jsou obtížně proveditelné 

nezávisle nebo bezpečně  

Pokud se senioři pokusí skrýt nedostatek kontroly nad funkcemi konečníku nebo 

močového měchýře, pečovatel by měl:  

a) být citlivý k pocitům staršího člověka, a zmínit se o tom lékaři  

b) nic nedělá - ztráta kontroly je součástí normálního stárnutí  

c) informuje o tom sourozence seniora 
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Výuková jednotka 2: Kognitivní a praktické dovedností pro poradenství 

seniorům a jejich rodinám ohledně potřeb v domácnosti 

Tematické zaměření: Poskytování poradenství seniorům 

Lekce:  

1. Specificita poradenství starším osobám. Přijetí práva na sebeurčení a autonomii klientů.  

Ústředním principem etiky v péči o seniory je:  

a) Respekt k autonomii a sebeurčení starších osob  

b) Pouze příslušné osoby by měly mít možnost rozhodnout, které, z lékařského hlediska 

indikované, účinné postupy jsou vhodné pro seniory  

c) Pouze názor rodiny seniora a pečovatele je respektován  

Senioři obvykle mají pocit, že:  

a) Všechna rozhodnutí jsou obvykle přijímána bez nich  

b) Dělají všechno sami  

c) jeho rodinní příslušníci jsou „nekompetentní“  

2. Poradenství seniorům v jejich domácím požadavku. Nabízí nastavení založená na 

potřebách pro seniory.  

Při poradenství k požadavkům domácnosti, co by měl poradit pečovatel seniorům 

ohledně jejich sociálního prostředí?  

a) Chce-li omezit kontakty s jinými seniory, může to mít negativní vliv na jeho život  

b) Chce-li zůstat doma, je možné snížit riziko zranění  

c) Pozvat přátele nebo jít do místní komunity  

Které tvrzení o poradenství seniorům v jejich domácnosti není správná:  

a) Pečovatel by měl zapojit seniorovy přátele, oblíbené společenské aktivity, lékaře, 

atd. z jeho předchozích životních situací do současného života.  

b) Pečovatel by měl zjistit stav právních dokumentů seniora.  

c) Pečovatel by měl sám poradit seniorovi ve finančních záležitostech  
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Tematické zaměření: Poradenství rodinám / příbuzným seniorů 

Lekce:  

3. Specificita poradenství rodinám / příbuzným starších osob. Význam porozumění 

rodiny / příbuzných právu seniora na sebeurčení a autonomii.  

Dojde-li ke konfliktu mezi seniorem a příbuznými, ošetřovatel by měl:  

a) Být moderátorem mezi seniorem a jeho rodinou  

b) Přidat se na stranu seniora  

c) Přidat se na stranu rodiny  

Pokud má pečovatel pocit, že je přetížen péčí o klienta 

a. Má zvážit, zda prodiskutovat situaci se sourozenci a dalšími členy rodiny 

seniora.  

b. To je normální pocit pečovatele – rodina by se neměla na péči podílet 

c. Změnit klienta  

4. Poradenství rodinám / příbuzným seniora k podpoře každodenních úkolů seniora, jak 

vyžaduje jejich zdravotní stav a potřeby.  

     Pečovatel by měl sám poradit rodině seniora ve všech situacích?  

a) Ano, pečovatel by měl mít zodpovědnost za všechny problémy klienta  

b) Ne, členové rodiny by měli poradit opatrovníkovi s domácími a jinými potřebami 

seniora.   

c) Ne, pečovatel by se měli poradit s jiným odborníkem a s rodinou. 

Někdy mohou rodina / příbuzní seniora začít cítit, že ztrácejí kontrolu, pečovatel by 

měl udělat:  

a) Všechno, co je možné, aby se vyhnul takové situaci  

b) Nic, je to normální situace, protože pečovatel tráví více času se seniorem.  

c) Převzít větší kontrolu. 

  



                                                                      
 

 

This project has been funded with support from the European Commission 

 
5 

Výuková jednotka 3: Otázky zabezpečení a mobility seniorů 

Tematické zaměření: Otázky související se službami údržby domácnosti a mobilitou  

Lekce:  

1. Problémy starších osob v domácím a komunitním prostředí: domácnost, mobilita. 

Význam etických zásad, kvality a bezpečnosti.  

Která představa o nastavení péče o seniory je správná?  

a) K dispozici je veškerá domácí a komunitní péče, kterou starší lidé potřebují.  

b) Poskytovaná péče v domácím a komunitním prostředí se obvykle zaměřuje na 

uspokojení základních potřeb a pouze některých sociálních potřeb.  

c) Poskytovaná péče v domácím a komunitním prostředí zajistí všem seniorům jejich 

sociální potřeby.  

Která tvrzení o lidských právech v oblasti služeb péče o seniory je v pořádku?  

a) Porušení lidských práv může nastat jak v komunitním, tak v domácím prostředí.  

b) K porušování lidských práv může dojít pouze v prostředí komunitní péče.  

c) K porušování lidských práv může dojít pouze v prostředí komunitní rezidenční 

péče.  

Tematické zaměření: Příprava kreativních řešení  

Lekce:  

2. Plánování kvality mobility.  

Podpora mobility by měla probíhat:  

a) Na úrovni komunity i na individuální úrovni  

b) Pouze na úrovni komunity 

c) Pouze na individuální úrovni  

Plánování mobility by mělo zahrnovat:  

a) Pouze fyzické cvičení  

b) Pouze nastavení asistence  

c) Fyzické cvičení, asistenční opatření a omezení sociálních překážek  
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3. Kvalitní podpora mobility.  

Co může vést k urychlení poklesu mobility? Která odpověď není správná:  

a) Environmentální bariéry  

b) Snížená fyzická aktivita  

c) Strach z pohybu venku  

Poskytovatel by měl pomáhat starším osobám v mobilitě:  

a) Pouze když lidé o to požádají  

b) Pouze pokud lékař doporučil  

c) Když se zdá, že starší lidé potřebují pomoc  
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Výuková jednotka 4: Zařízení, instituce, systémové služby spojené s 

domácností a mobility službami  

Tematické zaměření: Spolupráce v komunitě  

Lekce:  

1. Základní dovednosti spolupráce s ostatními aktéry v komunitn9 s9ti. Související 

instituce. Význam zdrojů seniora, biografické a kulturní reference.  

Které vazby jsou většinou užitečné pro mobilizaci zdrojů? Která odpověď není 

správná?  

a) Jak uvnitř, tak mezi komunitami, organizacemi a společnostmi  

b) Uvnitř a mezi komunitami  

c) Uvnitř a mezi společnostmi  

Které tvrzení o síťování (spolupráci v síti) není správné?  

a) Aktivity síťování zahrnují navštěvování setkání podnikatelských nebo profesních 

asociací, dobrovolnictví pro komunitní práci.  

b) K aktivitám síťování patří návštěvy ostatních členů společenských klubů či 

náboženských skupin a hovor s ostatními lidmi ve své komunitě.  

c) K aktivitám síťování patří návštěvy nemocnic a dobrovolnických lékařských 

organizací.  

Tematické zaměření: Využití systému služeb 

Lekce:  

2. Využívání systému služeb, dodržování předpisů. Užitečné služby.  

Jaký typ služeb poskytuje stát?  

a) K dispozici jsou pouze základní služby  

b) K dispozici jsou pouze komunitní a vládní služby  

c) V každé zemi je k dispozici široký seznam služeb.   

Širší seznam služeb poskytovaných zdarma je k dispozici:  

a) Pouze pro starší osoby s vyššími příjmy  

b) Pouze pro starší osoby s nejnižšími příjmy  

c) Různé služby v závislosti na příjmech seniorů  
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Výuková jednotka 5: Koncepty a metody učení a studijní technik  

Tematické zaměření: Sebeřízení 

Lekce:  

1. Sebeřízení a dohled v souvislosti se změnami v oblasti služeb souvisejících se 

zdravotní péčí.  

Pro pečovatele 

a) Stačí se naučit základní dovednosti v oblasti transportu  

b) Je třeba provádět pouze ty úkoly, které spadají do jejich působnosti  

c) Je třeba mít široké znalosti ve všech souvisejících službách  

Řízení změn je o zvládnutí složitost procesu. Který proces se netýká řízení péče?  

a) Vyhodnocování, plánování a provádění operací  

b) Taktiky a strategie a zajistit, aby změna byla užitečná a relevantní  

c) Plánovat každodenních úkolů seniorů, jejich mobility a zdravotní péče.  

Hlavní myšlenkou sebeřízení je:  

a) Naučit se překonávat překážky a vyrovnat se s chaosem, který přirozeně existuje 

během složitého procesu změny  

b) Učení se novým dovednostem  

c) Správa úkolů a odpovědností vaší osoby jako pečovatele.  

 


