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Blok II

Sociální práce a informace jako 
nástroj podpory pečujících

2



Sociální práce
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Pečující jako cílová skupina sociální práce
• Výkon sociální práce a nároky na sociální pracovníky zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách – klíčem pro poskytování sociální práce je potřebnost

• Jednoznačný právní základ pro to, že pečující osoby jsou cílovou SP, je obsažen 
ve vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu SP

• Metodický postup MPSV (č. 1/2018) doporučuje obcím a krajům se na pečující 
zaměřovat 

• V praxi jsou pečující osoby SP nezřídka opomíjeny a nepříznivost jejich sociální 
situace zůstává nerozeznána:
• Nezařazování pečujících mezi kategorii ohrožených osob
• Neschopnost identifikovat u pečujících situace, na které by SP měl přiměřeně reagovat,
• Vnímání pečujících pouze jako zdroje péče, nikoliv jako skupiny, která má specifické potřeby 

a potřebuje pomoc
• Zastíněni tradičními cílovými skupinami
• Chybí metodiky, vzdělání a výcvik, jak s pečujícími pracovat
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Očekávání pečujících od sociálních pracovníků

• Znalost konkrétního případu, zázemí rodiny / blízké komunity, individuální flexibilní 
řešení

• Zkušenost, díky které připraví rodinu na budoucnost a na různé varianty

• Sociální pracovník jako informační rozcestník, proaktivní přístup, nabízení možností

• Pravidelný kontakt (telefonát), vyjádření zájmu, budování důvěry

• Více pohybu v terénu

• Rozpoznání potřeb i bez žádosti o pomoc, nabídnutí řešení, plánu podpory

• Doptávání se, co dělá pečující pro sebe, doporučení na svépomocné skupiny, 
vzdělávání, propojování pečujících a komunity

• Mediace pro zlepšení vztahů v rodině (mezi pečujícími a závislou osobou), 
zprostředkování psychologické podpory

• Vyjádření uznání pečující osobě, empatie.

Pečující často ale netuší, co by jim sociální pracovník mohl nabídnout.



Vhodné atributy sociální práce s pečujícími 

• Znalosti a kompetence SP: Legislativa, možnosti podpory, problematika 
neformální péče obecně, reálná situace pečujících v lokalitě, kompetence 
k rozpoznání syndromu vyhoření, kompetence k mediaci vztahů v rámci 
rodiny,

• Přístup SP: Terénní práce podpůrného (nikoliv represivního či kontrolního) 
charakteru, vstřícnost, projev zájmu, podpora, empatie, lidskost, opuštění 
od předsudků, budování vzájemné důvěry a partnerského přístupu, 

• SP jako zdroj informací: Informovat pravidelně, nezamlčovat možnosti, 
konkrétní a cílená rada, proaktivnost,

• Komplexnost podpory: Spolupráce s ostatními aktéry (ÚP, lékaři, služby, ale 
i komunita, široká rodina aj.), řešení všech potřeb pečující jednotky, tzn. 
závislé i pečující osoby, včasnost a kontinuita podpory.



Příklad rozvoje sociální práce s pečujícími
FDV v rámci projektu „Podpora neformálních pečujících II.“ vytvořil a akreditoval 
vzdělávací modul o možnostech vhodné podpory neformálních pečujících pro SP 
krajů, obcí a ÚP. Účastníci si osvojili orientaci ve specifikách péče o blízkou a naučili 
se identifikovat potřeby této cílové skupiny, rozpoznat syndrom vyhoření 
u pečujících a uplatnit krizovou intervenci. Seznámili se s existující podporou pro 
pečující a case managementem a koordinovanou podporou při práci s pečujícími.

Ke zlepšení mapování potřeb a objemu sociální práce poskytované primárně 
a nikoliv závislým osobám může pomoci systematičtější zaznamenávání intervence 
poskytnuté pečujícím osobám v rámci vykazování sociální práce do Jednotného 
informačního systému MPSV. Systém obsahuje kategorii „osoby pečující o osoby 
závislé na péči jiné osoby“. Vhodné naopak není řazení pečujících osob do jiných 
cílových skupin, o které je pečováno, ani do kategorie ostatní. 
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SP obce jako klíčový pracovník v podpoře pečujících

• Obecní/ městský úřad je nejčastěji jmenovanou institucí, na kterou by 
se občané dle výzkumu FDV v situaci neformální péče obrátili

• Dobrý předpoklad pro podporu pečujících: kompetence sociálního 
pracovníka obce III. typu stanovené zákonem o sociálních služeb + 
znalost prostředí, místních podmínek a možnost pohybu v terénu

• Výzvy: 
• Nedostatečný počet SP, nízké finanční ohodnocení

• Kumulace funkcí, administrativní náročnost, málo času pro práci v terénu

• Problematická depistáž pečujících, v kontakt se SP vstoupí až v momentě krize

• Spolupráce a předávání dat s dalšími subjekty (ÚP, lékaři)



Doporučení 
✓Sociální práce musí být vnímána jako priorita obce, možné využívání příležitostí 

(dotačních/ projektu) pro financování a rozvoj SP 
✓Zvyšovat informovanost občanů o podpoře, kterou mohou nabídnout sociální 

pracovníci obecního úřadu, zvyšování důvěry občanů v úřad 
✓Zaměřit se na depistáž pečujících, jejich vyhledávání v rámci jiných agend (např. 

parkovací průkazy, zvláštní příjemce důchodu)
✓Zavádět typové pozice (koordinátor podpory, SP pro seniory/ OZP/ pečující), 

které umožní věnovat se specifickému okruhu klientů a umožní systematickou  
terénní práci

✓Usilovat o individualizovanou komplexní podporu pečujících rodin (case 
management) – řešit všechny oblasti „pečující jednotky“ (např. služby, finanční 
podpora, zdravotní pomůcky, služby a podpora pečující osoby), nabízet 
možnosti, respektovat individuální přání, kontinuální podpora

✓Propojovat se a spolupracovat s ostatními organizacemi (ÚP, obce, lékaři, 
poskytovatelé služeb, ale i komunita, dobrovolníci, církve) – nezbytný je osobní 
kontakt
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Systém integrovaných podpůrných služeb
V rámci projektu Diakonie ČCE vyvinula koncept „systém integrovaných 
podpůrných služeb pro seniory“, tzv. SIPS. Jde o komplexní přístup (informací, 
znalostí, dovedností, aktérů) k podpoře seniorů v rámci ORP tak, aby mohli co 
nejdéle žít ve svém domácím prostředí.

V rámci projektu byl vytvořen model koordinátora podpory seniorských 
služeb, který byl odpilotován v terénu a při komunitním plánování ve třech 
ORP – v Mělníku, Roudnici nad Labem a Prachaticích. Důležitými předpoklady 
pro koordinátora byl plný úvazek umožňující systematickou práci v terénu, 
komunikativnost, sociálně zdravotní vzdělání a znalost oblasti. Vytvořen byl 
také podpůrný nástroj pro koordinátory, tzv. „mapa podpory“.

Koncept byl úspěšně ověřen jako nízkorozpočtová systémová změna ve 
výkonu sociální práce s pozitivním dopadem na individuální řešení situace 
klienta a doporučen k implementaci v každém správním obvodu.
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Informace
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Informovanost pečujících
Informovanost pečujících je nízká.

Pečující mnohdy nevědí na jakou instituci či úřad se obrátit, neznají možnosti 
finanční i nefinanční podpory, nemají povědomí o možnosti využít služby určené 
přímo pečujícím.

Klíčové momenty z hlediska informovanosti pečujících:

• začátek péče,

• milníky v průběhu péče - změna podmínek pro poskytování péče, změna 
legislativy a dostupné podpory, zhoršení stavu pečovaného…, 

• ukončení péče.

Strategie pro sdílení informací:

• soustředit a nabízet informace na jednom místě,

• informačně pokrýt všechna místa a kanály, se kterými přicházejí pečující do 
kontaktu,

• kombinace - „zachytit“ pečující při první příležitosti a odkázat je na místo, kde 
mohou získat komplexní informace.
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Koncentrace informací o péči na jedno místo
V obcích II. a III. stupně je vhodné mít jedno místo věnované pečujícím:

• sociální pracovník obecního úřadu, případně koordinátor péče nebo jiná obdobná pozice, 

• infocentrum či poradna, vlastní či zřízená spolupráci s neziskovou organizací nebo sociální 
a zdravotní službou,

• využít lze místa jako Family či Senior pointy a podobné sítě

• poskytuje poradenství a informační servis, může pořádat informační semináře

Příklady z praxe:

Praha 7 zřídila poradnu pro pečující osoby ve spolupráci s Diakonií ČCE. 

S podporou městské části funguje na Praze 3 poradna pro pečující organizace Alfa Human
Service.

V Brně a v Liberci zřizuje poradnu pro pečující organizace Klára pomáhá, která v loňském 
roce dosáhla na krajskou dotaci z programu na podporu pečujících.
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Komplexní informační pokrytí
Které kanály lze využít a kde všude lze informovat:
• místa, kde se pohybují pečující: ordinace lékařů a nemocnice, obecní úřady a 

úřady práce, sociální služby, lékárny… 
• místa s vyšší koncentrací osob: radnice, jiné úřady, centra volného času, 

obchody, pošty, knihovny, zastávky hromadné dopravy, vzdělávací instituce...
• obecní či krajský tisk v tištěné či elektronické verzi 
• obecní a krajské weby
• obecní rozhlas

Forma předání informace
• leták či příručka
• informační nástěnka
• obrazovky (například v čekárnách u lékařů)
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Komplexní informační pokrytí

Příklady z praxe:

Informační servis pro žadatele o příspěvek na péči na svém webu 
nabízí město Chrudim. Informace jsou však využitelné i pro pečující. 
Např.: co lze dělat, pokud závislá osoba není schopná samostatného 
jednání s úřady; kdo v Chrudimi a okolí poskytuje sociální služby; zda má 
pečující osoba hrazeno sociální a zdravotní pojištění a jaké povinnosti 
má pečující k plátci příspěvku na péči.

Příručka pro pečující osoby připravená Fondem dalšího vzdělávání, 
která je stažení na webu FDV. Součástí příručky jsou kontaktní listy –
seznamy kontaktů na pomáhající instituce a další užitečné odkazy pro 
všech 14 krajů. 
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• Informační nástěnky v čekárnách lékařů na Praze 7 17



• Informační leták a brožura z projektu „Pečovat a žít doma je 
normální“
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• Informační listy z projektu „Zapojení rodiny a blízkých do péče jako 
společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“
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Další možnosti informování

Kraje a obce mohou tvořit vlastní informační materiály (letáky, brožury, 
televizní a rozhlasové spoty...), pořádat informační semináře nebo 
podpořit ostatní aktéry v jejich aktivitách.

Zaměstnanci obecního úřadu, se kterými pečující vyřizují jinou 
agendu, by měli umět základně informovat a odkázat (agenda 
parkovacích průkazů, opatrovnictví,…)

Příklady z praxe:

Město Brno nabízí dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních 
pečujících v Brně. Prostřednictvím dotací podporuje například 
poradenství pro neformální pečovatele, vytváření sdružení neformálních 
pečovatelů nebo školení pečovatelů i odborné veřejnosti. Na jeden 
projekt je možné získat až 100 tisíc korun.
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Diskuze
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PŘESTÁVKA
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Děkujeme za pozornost!

pecovatele@fdv.cz

www.fdv.cz/pecujici

www.facebook.com/neformalnipecujici/
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