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téma: „Wolność i prawa mieszkańców domu pomocy społecznej w opinii
personelu i klientów Domów Pomocy Społecznej w wybranych miastach w Polsce .“
abstrakt: Práca sa zaoberá otázkami dodržiavania práv a slobôd obyvateľov domovov
dôchodcov. Autor práce podrobne prehľadal dostupné publikácie z oblasti diskutovanej
problematiky a predstavil definície, klasifikáciu a charakteristiku právnych podmienok
fungovania domovov dôchodcov. Ošetrovateľské služby poskytované v opatrovateľských
domovoch sa zvyčajne vyznačujú bezohľadnou starostlivosťou o ľudí žijúcich v tomto type
zariadení. Takýto model fungovania vytvára závislosť, a teda podrobenie sa právomoci
personálu a pravidlám platným v zariadení. Inhibuje autonómiu, invalidizuje a zabíja
vynaliezavosť jednotlivca. Pocit moci zamestnancov a riaditeľov domovov ošetrovateľskej
starostlivosti neprispieva k subjektívnemu zaobchádzaniu s obyvateľmi DDS a niekedy vedie
k zneužívaniu v súvislosti s porušovaním práv a slobôd obyvateľov. Cieľom empirického
výskumu bolo zistiť stav dodržiavania práv a slobôd obyvateľov v DDS v Mazovskom
vojvodstve a na okraji mesta Varšava, ako aj v Kujawsko-pomorskom vojvodstve. Práca sa
skladá zo štyroch kapitol: prvá kapitola - Sociálna politika a sociálna práca voči obyvateľom
domovov dôchodcov - teoretický základ. Kapitola 2 - Sociálna politika a rešpektovanie slobôd
a práv obyvateľov domovov sociálnych služieb s prihliadnutím na dôsledky pre sociálnu
prácu, kde sa diskutovalo o právach seniorov a otázkach týkajúcich sa kontroly dodržiavania
týchto práv a slobôd obyvateľov domovov DDS. V tretej kapitole sa autor zameral na
empirický výskum: predstavil ciele práce, výskumné problémy, hypotézy a metódy použité
pri výskume. Štvrtá kapitola obsahuje prezentáciu a analýzu výsledkov výskumu. Dizertačná
práca obsahuje závery pre teóriu a prax v kontexte zdokonaľovania metód sociálnej práce v
domovoch dôchodcov a senzibilizácie zamestnancov DPS na potreby obyvateľov. Na konci
práce je zoznam odkazov a príloh.

