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Využití ICT v sociálních službách; historie, 
současnost a vize.
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ROK 1992 
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ROK 1996

• Proklientsky zaměřená služba
• Spoluodpovědnost za bezpečí a 

zdraví
• Minimalizace rizik

• Procesní
• Personální
• Technická



CHARAKTERISTIKA SLUŽBY
• Sociální šetření v místě bydliště

• Individuální plán péče

• Nepřetržitý provoz 

• Automatická kontrola funkčnosti systému

• Bezpečně uložená strukturovaná data o klientech

• Záložní zdroj napájení

• Bezpečně uložené klíče od bytů 

• Automatické hlasové  + datové spojení s uživatelem po stisknutí SOS tlačítka

• Automatický alarm aktivizuje funkce „objekt bez pohybu“ 

• Systém pro preventivní pravidelné obvolávání klientů (1x týdně) 

• Vlastní výjezdová zdravotní služba
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S KÝM SPOLUPRACUJEME

• osoba blízká (rodina, soused, apod.)

• výjezdová dopravní zdravotní služba

• sociální služby příslušné klientovi 

• domácí zdravotní péče 

• praktický nebo ošetřující lékař 

• instituce veřejné správy 

• policie a IZS – integrovaný záchranný systém

• poskytovatelé telekomunikačních a dalších služeb podporujících tísňovou 
péči
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Rok 2006 – už jsme legální

prosadili jsme službu do zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách jako §41 tísňová péče
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ROK 2008
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ROK 2010
 

 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. července 2010 č. 536 

 

k Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k přijetí opatření v oblasti 
podpory rozvoje a implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 

 
 
 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 
k přijetí opatření v oblasti podpory rozvoje a implementace technologií a služeb     

asistovaného života pro seniory, uvedené v části III materiálu č.j. 749/10; 
 
            II. ukládá 

 
                1. ministru práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní zdravotnictví 
a ministrem vnitra  
 
                    a) zpracovat a vládě do 31. prosince 2010 předložit návrh koncepce     
rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory, 
 
                    b) podpořit praktickou realizaci celostátního systému služeb asistovaného 
života, 
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ROK 2014 - 15

Kolektiv autorů 

Pracovní dokument shrnující oblast asistivních technologií a možností 
jejich využití v systémech sociálních, zdravotních a v systému 

neformální péče 

Podpora procesů v sociálních službách; 

klíčová aktivita č. 13 s názvem Podpora asistivních technologií.
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NĚKTERÁ RIZIKA PROVÁDĚNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE V ČR
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Poskytovatel nemá dispečink, zpráva 
od klienta je přenesena přímo
pracovníkovi v terénu

Služba není poskytována nonstop 

Poskytovatel nemá sociální a 
zdravotnické informace o klientech, 
neprovádí sociální šetření

Poskytovatel nedisponuje klíči od 
bytů klientů

Není zajištěna permanentní služba 
výjezdové zdravotní služby

Systém nemá soustavnou automatickou 
kontrolu funkčnosti všech částí s hlášením 
na dispečink
Není zajištěn záložní způsob komunikace s 
klientem pro případ výpadku spojení

Uživatel má zařízení, které není vhodné 
pro jeho funkční stav (kupříkladu 
nedoslýchavý klient nemá přídavný 
reproduktor, světelnou signalizaci, apod.)

Nedostatečné záložní řešení pro případ 
nouzových situací (havarijní pravidla, 
evakuační plán, záložní dispečink)

V týmu není sociální 
pracovník

Operátoři nemají 
zdravotnické vzdělání 



ROK 2018 Smart City Praha 
Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče
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• Praktičtí lékaři
• Integrační platforma



2019 NAŠI KLIENTI – 1085 osob z celé ČR
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2019 VÝKONY SLUŽBY
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 Zajistíme 90 výjezdů
ke klientům v ohrožení života či zdraví

 Máme víc než 70
zájemců o službu, 30 z nich službu 

zavedeme



• bezpečí; 
• zdraví;

• biometrie
• lékárna

• dávky
• zdravotní pojištění
• informace,
• poradenství, 
• e-learning;
• IoT: obsluha věcí 
• chytrá domácnost;
• E-shoping

POTENCIÁL IT SLUŽEB: 
INDIVIDUÁLNÍ PODPORA -
ASISTENCE 
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centrální 
DB   o 

klientech 

“veřejný“ obsah (1:n)

(obecné informace, 
kultura, vzdělávání,, 

zábava…)

“individuální“ obsah (1:1 - informace o poloze-
lokalizace, měření vitálních funkcí, individuální 

potřeby-léky, pomůcky, hygienické potřeby, 
požadavek na dopravu, plán návštěv lékaře, 

vyšetření…)

Dispečink Život 90

Digitální 
ústředna

Telefonický 
kontakt

Datové přenosy 
(hodnoty vitálních 
funkcí, případně 

informace o poloze, 
ALARM-nouzové 

tlačítko,…)

Rodinní příslušníci, 
pečovatel, terénní 

pracovník

Klient Života 90

Společná komunikační platforma

Informace (vč. multimédií) dle požadavků 
a možností klienta  a jeho rodinných 

příslušníků (PC, Smart TV, mobilní 
zařízení,…), přístup k naměřeným 

hodnotám vitálních funkcí apod. pro 
terénní pracovníky (mobilní zařízení),…

Komerční i nekomerční subjekty-
dodavatelé zdravotních pomůcek, 
hygienických potřeb, služeb (úklid, 

vzdělávání, zábava, sport), 
terapeuti, rehabilitace, ….

B2B

Technický 
helpdesk

IZS 112/ 
150,155, 
(156),158

Telefonický kontakt, případně 
automatická notifikace v případě 

zjištění kritických stavů (požár 
apod.)

Sdílené služby

Zapojení složek IZS v případě 
potřeby

Další poskytovatelé 
sociálních sl. využívající 

sdílené služby

Dodávky 
zdravotnických a 

hygienických potřeb, 
dalšího zboží a služeb 
dle požadavků klientů)

IS  
telemoniitoring

PORTÁL

Orgány veřejné správy



KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NOVÉHO TYPU
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CO JE TŘEBA? KONCEPCE!
• Kde začít?

• Udělat elementární pořádek. Co je a co není tísňová péče

• Standardazice
• Technická

• jistoty funkčnosti
• Pro klientská

• Procesní
• Sociální práce
• Zdravotní péče

• Personální
• Kvalifikace
• Odměnit za stressovou práci

• Zdravotní legislativa & implementace pro asistivní služby
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NOVELA § 41 ZÁK. Č. 108/2006

Přejmenovat „tísňovou péči“ na

- Služba asistovaného života

- Distanční asistence

- Vzdálená podpora

• Distanční asistence (vzdálená podpora) je terénní služba pro 
osoby vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 
života, kterou se poskytuje nepřetržitá podpora a pomoc za 
použití distanční, hlasové a datové komunikace.

• Cílem služby je zvýšení bezpečí, zdraví, nezávislosti, aktivity 
uživatelů a jejich účasti na veřejném životě.
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Jan.lorman@zivot90.cz

ŽIVOT 90 
Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1 
Tel.: 222 333 555
www.zivot90.cz
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SYSTÉM 
TÍSŇOVÉ PÉČE 
„DIGITÁLNÍ 
AREÍON“
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• koordinace podpory a péče 

Potenciál IT služeb; 
systémový 
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• koordinace podpory a péče 
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Potenciál IT služeb; 
systémový 



Návrh novely 108
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