
Kulatý stůl na téma: 

Jak podpořit pečující osoby   
na regionální a lokální úrovni?

PhDr. Hana Geissler a kolektiv duben - květen 2019



2

Kdo jsme a co děláme
• několik informací na úvod



Neformální péče v projektech FDV
• Fond dalšího vzdělávání – příspěvková organizace MPSV
• Dva systémové projekty zaměřené na téma neformální péče
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1. Podpora neformálních pečovatelů (2014–2015)
• Cíl: Zmapovat fenomén neformální péče v ČR a navrhnout systémovou 

podporu pečujících osob, která povede ke zvýšení kvality jejich života
• Analytický projekt, zrealizován kvantitativní i kvalitativní výzkum mezi 

pečujícími, kulaté stoly s experty
• Výstupy: https://koopolis.cz/sekce/knihovna/499-vystupy-projektu-podpora-

neformalnich-pecovatelu

• Pilotně vytvořena příručka pro pečující a vzdělávací modul pro pracovníky 
veřejné správy přicházející do kontaktu s pečujícími osobami

https://koopolis.cz/sekce/knihovna/499-vystupy-projektu-podpora-neformalnich-pecovatelu


2. Podpora neformálních pečujících II. (2017–2019) 

• Cíl: Zvýšit podporu neformálních pečujících a zlepšit podmínky pro výkon 
neformální péče

• Praktičtěji zaměřený projekt:
• Výzkumné aktivity (šetření v populaci na téma domácí péče, výzkum bývalých 

pečujících a výzkum problematiky sdílení péče)
• Ustavení expertního týmu a týmu pečujících – pravidelná setkání, mezioborová 

spolupráce různých aktérů nad oblastí neformální péče, spolupráce na tvorbě 
návrhu strategického dokumentu na podporu neformální péče a doporučení          
pro samosprávu, jak podporovat pečující na regionální a lokální úrovni

• Tvorba příručky pro pečující s regionálními kontaktními listy
• Akreditované vzdělávání sociálních pracovníků samosprávy a ÚP o podpoře 

pečujících
• Pilotní vzdělávání pečujících osob
• www.fdv.cz/pecujici , www.facebook.com/neformalnipecujici/
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Jak podporovat pečující na regionální a lokální úrovni? 5

• Otázkou jsme se zabývali ve spolupráci s experty a pečujícími v rámci KA  
„Rozvoj systémového, koncepčního a strategického přístupu při tvorbě 
opatření na podporu neformálních pečujících na národní, regionální 
i lokální úrovni“

• Cíl: Vytvořit dokument s doporučeními a příklady dobré praxe, co lze         
ve prospěch pečujících konat a zrealizovat na místní úrovni 

• Vychází ze současné právní úpravy, doporučení k implementaci současné 
politiky a k uplatnění nástrojů v kompetenci samosprávy

• Široká paleta relevantních oblastí, ve kterých lze pečující podpořit 
(mapování potřeb pečujících, zahrnutí cílové skupiny do koncepčních 
dokumentů a komunitního plánování, podpora cílové skupiny v rámci 
sociální práce a sociálními, zdravotními a dalšími službami, zvyšování 
informovanosti a osvěty, rozvoj podpory ze strany občanské společnosti)



Kulaté stoly v regionálních městech
• Během dubna a května 2019 zorganizován kulatý stůl v každém krajském městě

• Záměr: Podpořit diskusi problematiky mezi představiteli a pracovníky krajů 
a obcí a zástupci relevantních organizací na regionální a lokální úrovni (např. 
pracovníky služeb, NNO, vzdělávacích institucí, odborné veřejnosti apod.)

• Představena budou témata, doporučení a dobrá praxe, které obsahuje 
připravovaný dokument

• V rámci diskuse bychom rádi ověřili jejich praktickou uplatnitelnost                       
a od účastníků sesbírali další podněty a nápady, co lze a nelze dělat

• S příspěvky k jednotlivým tématům vystoupí i hosté, kteří se věnují podpoře 
pečujících v daném regionu

• Na konci projektu (květen 2019) bude materiál publikován a všem účastníkům 
kulatých stolů rozeslán na uvedený email
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Kdo jsou pečující osoby                    
a proč je podporovat?
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Pečující v ČR dle výzkumu FDV (2018) I.

• Šetření reprezentativní pro obecnou populaci 18+ (náhodný výběr), n=1253

• 21,5 % osob jakýmkoliv způsobem alespoň občas pomáhá někomu blízkému 
(tzn. má s péčí alespoň minimální zkušenost)

• 1,5 až 2 miliony osob v ČR po započítání statistické chyby

• V minulosti bylo zapojeno do péče 32 % dospělé populace (2,6 mil. osob)

• Celkově má zkušenost s péčí (pečují v současnosti + pečovali v minulosti)             
45 % dospělé populace (3,9 mil. osob)

• Mezi pečujícími více žen a starších osob; vzdělání a příjmy pečujících odpovídají 
rozložení v populaci
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Pečující v ČR dle výzkumu FDV (2018) II. 9

• 400 tis. kompletní péče – „ženy pečovatelky“
(prům. doba péče 37 hodin týdně, nejčastěji ženy 60+, 
všechny úkony péče, společná domácnost, PnP, 
významné negativní dopady péče)

• 600 tis. péče mimo domov – „uhoněné ustarané děti“ 
(prům. 16 hod. týdně, osoby středního věku, pracují,        
s blízkým nebydlí, méně úkonů péče, ½ PnP, občas 
negativní dopady péče)

• 300 tis. péče o domácnost – „výpomoc stárnoucím 
rodičům“ (prům. 14 hod. týdně, zejména pomoc              
v domácnosti, s blízkým nebydlí, 1/10 PnP, méně 
negativních dopadů)

• 500 tis. okrajová péče – „vnoučata na návštěvě“ 
(prům. 7 hod. týdně, vedlejší odlehčující pečující, 
zejména pomoc v domácnosti, mladí do 30 let)

Zdroj: ppm factum & FDV 2018

• Pečující lze rozdělit do několika skupin (dle segmentační analýzy) (abs., graf v %):



Negativní dopady pečovatelského závazku na pečující

• Negativní dopady péče:
• Zhoršení zdravotního stavu pečujícího (psychické vyčerpání, zhoršení tělesného 

zdraví), 
• Omezení ekonomické aktivity a zhoršení finanční situace, 
• Utlumení společenského života (omezení či zhoršení vztahů s rodinou a přáteli, 

sociální izolovanost a samota),
• Potlačení osobního života (ztráta volného času a omezení vlastních koníčků). 

• „VÍTĚZOVÉ“: pečují o osobu, která není tak blízká (mimo rodinu, ob 
generaci), zvládají kombinovat práci a péči, pečující o osobu s nižším 
stupněm závislosti, časově méně náročná péče, na péči nejsou sami

• „PORAŽENÍ“: ženy, pečující o dítě se ZP, pečující, kteří se vzdají práce                  
a věnují se „jen“ péči, pečující o osobu s vyšším (IV.) stupněm závislosti, 
časově náročná péče, mnoholetá péče (10 let +), pečují sami  
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Proč by se měli regionální a lokální aktéři pečujícími 
zabývat a podporovat je? I.
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1) Potřebnost – péče je životní událost, která ekonomicky i sociálně 
ohrožuje existenci pečujících, současně této situaci nejsou schopni 
vlastními silami předcházet, ani ji bez podpory a pomoci čelit. Péče 
o blízkého tak naplňuje parametry nepříznivé sociální události
a kvalifikuje pečující osoby jako skupinou ohroženou sociálním 
vyloučením.

2) Zákonná povinnost – uznáme-li potřebnost pečujících, pak lze jejich 
podporu (byť postavení pečujících ani explicitní povinnost podpory             
v právu ukotvena není) v nejširším slova smyslu chápat jako zákonnou 
povinnost obcí, krajů a úřadů práce.
• Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.), zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) 
• Zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.)



Proč by se měli regionální a lokální aktéři pečujícími 
zabývat a podporovat je? II.
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3) Princip subsidiarity – Obce dokážou nejlépe zmapovat místní podmínky, zjistit 
potřeby a naplánovat a zkoordinovat pomoc, do které krom služeb mohou 
zapojit i místní komunitu. Důležité je zařadit téma pečujících mezi priority
a využít příležitosti, které zákon umožňuje či nezakazuje. 

4) Strategický význam pečujících – Pečující jsou pro kraje a obce klíčový partner 
při zajišťování potřebné dlouhodobé péče. Již nyní poskytují přes 80 % 
potřebné péče. Díky demografickému stárnutí, poroste i tlak na služby, práce 
pečujících bude zásadní pro udržitelnost systému a zajištění péče potřebným.

5) Voličské téma – Přes 80 % obyvatel domnívá, že problematice neformální 
péče by se měli věnovat zákonodárci a na podporu neformální péče by se měly 
vydávat veřejné prostředky (FDV 2018). Vzhledem k rostoucí potřebě péče 
ve společnosti, problematika neformální péče bude v budoucnu 
pravděpodobně stále více resonovat jako politické téma i u voličů. 



Blok 1

Koncepční a koordinovaný přístup 
při podpoře pečujících osob
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Neformální pečující ve strategických 
dokumentech krajů a obcí
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Proč podporovat pečující koncepčně?

• Neformální péče je komplexní fenomén – souvisí se sociální oblastí, 
zdravotnictvím i školstvím. Pokud tyto oblasti nefungují propojeně, 
stává se pro rodinu péče náročnější. 

• Koncepční přístup umožňuje věnovat se tématu dlouhodobě, s jasnou 
vizí a reflektovat všechny oblasti, do kterých zasahuje. 

Zahrnutí pečujících do strategií rovněž deklaruje vůli věnovat se tématu a 
ukazuje, že ho považujeme za důležité. 

• Ideálně vytvářené za shody mnoha aktérů.

• V ČR neexistuje strategický dokument na národní úrovni zaměřený 
přímo na neformální pečující. Problematika pečujících zmíněna v 
mnoha souvisejících strategiích – rodinná politika, sociální služby, 
rovné příležitosti OZP, sociální začleňování. 
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Pečující v strategických dokumentech krajů a obcí

• Ve většině krajů obdobná situace, jako na národní úrovni.

• V případě obcí a měst je zahrnutí pečujících do strategických 
dokumentů méně časté (ale existují výjimky, např. Brno, Kolín)

• Neformální péče zahrnuta v různých dokumentech a v různém 
rozsahu – od zmínky až ke komplexním plánům podpory.

• Podpora pečujících často přes podporu služeb pro opečovávaného, 
méně zaměřeno vyloženě na pečující – může vést k redukci pečujících 
na pouhé poskytovatele péče, bez vlastních potřeb.
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Příklad z praxe – Pardubický kraj
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019–2021 

Oblast zdraví a zdravotní péče

• Cíl: Nadále podporovat osvětovou činnost (informovanost) v oblasti péče o osobu se zdravotním 
postižením, včetně vzdělávání zdravotnické veřejnosti v problematice zdravotního postižení.

• Poskytovat lékařům informační a osvětové materiály týkající se problematiky osob se zdravotním 
postižením a doporučit jejich distribuci pacientům a pečujícím osobám za účelem poskytnout těmto 
osobám potřebné informace pro zajištění návaznosti služeb.

Doporučení:

• Zajišťovat propojenost spolupráce zdravotní a sociální sféry při odchodu pacientů ze zdravotnických 
zařízeních zakládaných či zřizovaných Pardubickým krajem, a to z důvodu zasíťování potřeb těchto osob, 
navázání spolupráce a pomoci pro pečující osoby. 

• Informovat lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství a zvyšovat tak povědomí o sociálních službách a 
institucích, které mohou nabídnout a zajistit pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, 
pečujícím osobám a rodičům, kterým se narodilo dítě se zdravotním postižením, a to distribucí 
dostupných letáků a informací předávaných odborem zdravotnictví KrÚ PK.
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Oblast sociálních věcí

• Cíl: Podpora osob pečujících o osoby se zdravotním postižením.

• Podporovat sociální služby pomáhající rodinným příslušníkům při péči o osobu blízkou v 
přirozeném prostředí.

• Podporovat projekty a aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, tj. edukace v oblasti péče o 
osobu blízkou, prevence syndromu vyhoření, duševní hygieny pečujících osob apod.

• Vytvořit brožuru s užitečnými kontakty pro lepší orientaci pečujících osob o dalších možnostech 
pomoci.

Doporučení:

• V rámci sociální práce zohledňovat možnosti a potřeby blízkých osob pečujících o osoby se 
zdravotním postižením.

• Podporovat zaměstnance Pardubického kraje pečující o osoby blízké v domácím prostředí 
poskytnutím volna a ochranou pracovního místa.

• Propojit více spolupráci sociální a zdravotní sféry při předávání informací osobám opouštějícím 
nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, a to za účelem jejich zasíťování, navázání spolupráce 
a pomoci pečujícím osobám.
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Dotace jako nástroj podpory

• Na koncepční a strategické dokumenty mohou navazovat 
dotační programy a tituly - pomáhají naplňovat cíle dokumentů

• Programy ESF, dotační programy zaměřené na podporu rodiny 
nebo navazující služby.
• Pečující explicitně zmínit jako cílovou skupinu programu (přesnější než 

například „ohrožená rodina“).  

• Možnost vypsání dotačního programu přímo pro organizace 
podporující pečující.
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Příklad z praxe – Jihomoravský kraj
Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2018 

• Cíle dotačního programu

• Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob o zdravotně 
postiženého člena rodiny nebo seniora a aktivit nestátních neziskových organizací 
na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče.

• Podporované aktivity

• Vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se 
zdravotním postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní programy, 
programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a 
podpory).

• Osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče 
o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora.
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Mapování cílové skupiny a 
zapojení pečujících do tvorby 
politiky
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Komunitní plánování 
• Zavedená metoda, kterou lze mapovat potřeby pečujících a z výstupů 

plánovat sociální (a veřejné) služby 

• Úkolem obcí je zajištění co nejvíce komplexních informací                     
o potřebách obyvatel svého území a stavu sociálních (i veřejných) 
služeb a následné zpracování do plánu

• Úkolem krajů je strategické plánování – z výstupů obcí naplánovat 
podobu a vizi sociálních služeb v regionu a jejich vazbu na financování

• Zapojení pečujících osob do procesu plánování je klíčové                       
pro mapování jejich potřeb
• Zásadní zejména na místní úrovni – pečující by měli mít stálé zastoupení         

v pracovních skupinách, forma a podmínky účasti by měly reflektovat specifika 
pečujících

• Na krajské úrovni spíše výjimečné, ale i zde má smysl
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Příklady dobré praxe – zapojení pečujících do KP
Zapojení na krajské úrovni

Královéhradecký kraj má již od roku 2009 v rámci strategického plánování
začleněnu pracovní skupinu Pečující osoby. Výstupy se pak dále odrážejí v plánu
rozvoje sociálních služeb v samostatné kapitole Strategie v oblasti podpory
pečujících osob (2011-2016), cíle zaměřené na podporu pečujících a vyhodnocování
jejich potřeb jsou stanoveny i v aktuálním střednědobém plánu na roky 2018-2020

Zapojení na obecní úrovni

ORP Dobříš oslovila v rámci komunitního plánování v letech 2011–2012 pečující –
rodiče o děti se zdravotním postižením. V rámci procesu se skupina zaktivizovala
a začala fungovat také jako svépomocná skupina, následně se transformovala
do občanského sdružení, nyní do spolku Dej mi šanci. Skupina organizuje různé
aktivity na podporu pečujících (svépomocná setkání rodičů, vzdělávací semináře,
volnočasové kroužky pro děti s postižením a jejich kamarády, pořádání výletů pro
rodiče a děti). Získáním dalších financí je zajištěno pokračování a rozšíření aktivit
např. o odborné poradenství (psycholog, speciální pedagog, právník), vzdělávací
a tréninkové akce, psychorehabilitační pobyty, doprovázení vrstevníky.
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Mapování potřeb – další možnosti

• Vlastní analýzy potřeb pečujících – nejčastěji v rámci a pro potřeby 
kom. plánování (odborně podporují práci pracovních skupin)

• Sociální pracovník obce – zjišťování potřeb pečujících vyplývá z jeho 
výkonu profese. Dotazování klientů na jejich potřeby je primárním 
obsahem rozhovoru soc. pracovník – klient

• Úřad práce – spolupráce obce a ÚP při sdílení agregovaných dat            
o příjemcích PnP a pečujících osobách (obdobně data ČSSZ v případě 
dlouhodobého ošetřovného)

• Sociální služby - mohou v rámci své činnosti monitorovat a mapovat 
potřeby pečujících osob.
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V Karlovarském kraji vznikla Metodika pro zjišťování potřeb, kterou využívají 
obce s rozšířenou působností. Přehledně jsou shrnuty důležité principy                
a postupy, jak efektivně zjistit potřeby obyvatel v lokalitě. Dokument je 
zpracován pro každé ORP v Karlovarském kraji samostatně, vznikl v rámci 
krajského individuálního projektu na podporu komunitního plánování.

Mladá Boleslav v rámci analýzy potřeb cílové skupiny osoby se zdravotním 
postižením zohlednila výrazně i potřeby pečujících osob. Vznikla komplexní 
analýza cílové skupiny osob se zdravotním postižením z pohledu odborníků, 
poskytovatelů služeb, uživatelů služeb a neformálních pečujících.

Analýza potřeb pečujících o seniory a pečujících o děti se zdravotním 
postižením proběhla v Královehradeckém kraji v roce 2010. Jsou uvedeny 
podrobné charakteristiky obou skupin, identifikace problémů, jejich potřeby. 
Nechybí návrh řešení – služeb, které pomohou řešit situaci pečujících (i 
zprostředkovaně skrze služby pro pečované).
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Síťování a platformy spolupráce
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Platformy spolupráce a síťování

Pečující rodiny řeší plno věcí v mnoha životních oblastech a dostávají se 
do kontaktu s mnoha institucemi.

Tyto instituce by v ideálním případě měly podporu poskytovat 
koordinovaně, v součinnosti, nebo na sebe alespoň odkazovat 
a navazovat.

K síťování a koordinaci v oblasti podpory neformální péče mohou 
kraje a obce přistoupit ze tří úrovní:

1) Case management

2) Komunitní práce a komunitní plánování

3) Tvorba tematických platforem spolupráce
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Case management
• Kooperace úřadů a pomáhajících profesionálů při zajištění potřebné 

podpory a řešení konkrétní situace jednotlivých klientů nebo rodin.

• V současnosti nejvíce spojován s činností sociálních pracovníků obcí III. 
typu a s pozicí tzv. koordinátora podpory. 

Komunitní práce a komunitní plánování

• Vytváření a posilování vazeb v rámci místní komunity

• Aktivizace komunity za pomoci expertů  - zvyšování motivace a kompetencí 
komunity řešit vlastní obtížné situace.

• Zapojení všech aktérů - pečujících osob a jejich blízkých, krajů a obcí, Úřadu 
práce, zdravotních a sociálních služeb …
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Platformy spolupráce

• Nejvíce systémový stupeň

• Platformy slouží k:
• setkávání

• výměně informací

• koordinaci poskytované podpory…

• Různí aktéři
• Kraje a obce, sociální a zdravotní služby, neziskové organizace, univerzity, 

soukromý sektor…

• Různé formy
• Mikroregiony a místní akční skupiny (MAS), kulaté stoly, pracovní skupiny, 

tematické weby…
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Příklady z praxe

Místní akční skupina Hříběcí hory umožnila alokací dotačních
prostředků z evropských fondů zavedení pozice koordinátora podpory
pečujících osob na území Zlínského kraje.

V rámci příspěvkové organizace Sociální služby města Havířov bylo
městem Havířov založeno Centrum pro rodinné pečující. Smyslem
centra je propojování, koordinace a síťování a sociálně zdravotní péče.
Do realizace projektu je zapojeno město Uherský Brod, Česká asociace
pečovatelské služby a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
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Děkujeme za pozornost!

pecovatele@fdv.cz

www.fdv.cz/pecujici

www.facebook.com/neformalnipecujici/
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