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Celospolečenská osvěta a propagace tématu
Zlepšení povědomí o neformální přináší pozitivní dopady v podobě:

• snížení strachu pečujících z neznámého a zvýšení ochoty začít péči
vykonávat, 

• snazšího výkonu péče díky vyššímu pochopení ze strany okolí,

• snazší sebeidentifikace jako součásti skupiny pečujících, tzn. skupiny 
se specifickými obtížemi a nárokem na podporu,

• snazší orientace v začátcích péče.

Snahu je důležité vynakládat zejména na:

• zlepšení informovanosti veřejnosti,

• zlepšení informovanosti zaměstnavatelů.
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Osvěta veřejnosti – role krajů a obcí
Kraje a obce mohou podpořit činnost jiných subjektů (nebo realizovat 
vlastní osvětové aktivity, např.:
• mediální kampaně,
• informační a vzdělávací weby,
• ankety či soutěže upozorňující na problematiku.

Příklady z praxe:
Dotační program na podporu pečujících osob v Jihomoravském kraji, 
ze kterého až 100 tisíc korun může získat projekt, akce či činnost zaměřená 
mimo jiné na osvětové aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální 
péče.
Kampaň Fandíme pečujícím organizace Klára pomáhá, v rámci které vznikl 
spot, který vysílala Česká televize. Organizace dosáhla v minulém roce 
na dotaci JMK a města Brna z programů na podporu pečujících. Kraj také 
přispěl na spot darem ve výši 50 tisíc korun. 
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Příklady z praxe:

Chystaná kampaň Jihomoravského kraje na rok 2019 a 2020 
zaměřená na sendvičovou generaci. V plánu jsou letáky, 
spoty, brožury, přednášky. Informace figuruje v Plánu zdraví 
města Brna 2018–2030  konkrétně v Akčním plánu do roku 
2020, jež je jeho součástí.

Ocenění pečujících osob Zlínského kraje, které vyhlašuje 
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, 
odměnou je symbolické ocenění a 15 tis. korun.
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Kraje a obce se mohou přímo (skrze školskou radu) či nepřímo (skrze dotační 
programy) zasadit o obohacení a rozvoj vzdělávacích programů škol:

• výchova k mezigenerační solidaritě, rodinné a komunitní soudržnosti
• zavádění a podpora dobrovolnických programů.

!!! Novým tématem jsou nezletilí pečující !!!

Příklady z praxe

Dobrovolnická a charitativní činnost je součást vzdělávacího a preventivního 
programu na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši, jehož studenti navštěvují tamější 
domov seniorů, denní stacionář pro osoby s hendikepem či dětský domov.

Cena vévody z Edinburghu je program pro zájemce od 13 do 24 let, jehož 
povinnou součástí je minimálně tříměsíční dobrovolnická činnost. Zapojit se lze 
skrze certifikovaná centra programu, mezi které patří i některé základní, střední 
a vysoké školy.
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Osvěta zaměstnavatelů
Zaměstnavatelé by měli:

• mít povědomí kdo jsou pečující,

• znát počet zaměstnanců - pečujících ve vlastních řadách,

• znát a umožňovat flexibilní formy práce,

• kultivovat pracovní prostředí a atmosféru – zajistit, aby na pečující nebylo 
nahlíženo jako na někoho, kdo zneužívá svou situaci a pracuje méně.

Kraje a obce mohou zaměstnavatele podpořit skrze:

• tvorbu informačních materiálů, pořádání seminářů či setkání 
se zaměstnavateli,

• podpora či realizaci aktivit upozorňujících na dobrou praxi zaměstnavatelů,

• podpora zaměstnavatelů vstřícných k neformálním pečujícím.
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Příklady z praxe:

Podpora informovanosti zaměstnavatelů je uvedená mezi doporučeními 
v Plánu zdraví města Brna 2018–2030. Program Care Friendly Organization
má mezi zaměstnavateli a pracovníky úřadu práce zvýšit povědomí o tom, co 
to neformální péče je, a proč má smysl ji podporovat.

Ocenění Srdcař v Litoměřicích je udělováno zodpovědným 
zaměstnavatelům za nezištné aktivity.

Ve Velké Británii funguje informační a networkingová platforma „Práce        
a péče“, která nabízí základní informační servis o neformální péči a propojuje 
vstřícné zaměstnavatele. Čerpá veřejnou (vládní) finanční podporu.

Obdobná iniciativu ve Skotská uděluje označní Carer Positive Employer. 
Značka je udělovaná zaměstnavatelům vstřícným k neformální péči a vznikla 
za spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
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Podpora pečujících komunitou, 
dobrovolnictví
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Podpora pečujících v komunitě

• Podpora přátel a sousedů může být pro pečující zásadní 
(nepřítomnost rodiny, odlehlé lokality, nedostupnost služeb atd.)

• Vetší zapojení širší komunity může ulehčit péči a zabránit sociálnímu 
vyloučení pečujícího, i opečovávaného. 

• Ochota okolí k zapojení se a důvěra pečujících závisí na mezilidských 
vztazích a funkčnosti komunity – je třeba podporovat rozvoj 
komunity a její soudržnost.

• Z pohledu samosprávy lze rozvoj komunity podporovat různě –
poskytnutí financí nebo zázemí pro aktivity občanů, pořádání akcí         
se snahou zapojit pečující a opečovávané osoby, komunitní práce, 
vlastní projekty nebo podpora projektů atd.
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Svépomocné a podpůrné skupiny 
• Možnost sdílet zkušenost s lidmi v podobné situaci, navázání sociálních 

kontaktů, vzájemná podpora. 

• Svépomocné skupiny organizují nejčastěji neziskové organizace, obec se 
může podílet i zapůjčením prostor nebo pomocí s propagací.

Příklad z praxe – Moravskoslezský kraj

Svépomocné skupiny v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není 
vidět“.

• Podpořen jak vznik nových skupin tak již fungující skupiny (celkem 25 
subjektů).

• Možnost čerpat dotace na činnost – nájmy, honoráře odborníkům, pobyty 
pečujících, pomůcky. Jednoduchá administrativa žádostí.

• Rozpočet na podporu svépomoci 3 mil. korun.
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Sousedská svépomoc

• Možnost využití kontaktu a lidských zdrojů v komunitě.

Příklad z praxe – projekt Sousedé +

Podpora sousedské výpomoci a sounáležitosti, pomoc seniorům v zachování 
samostatnosti a setrvání v domácím prostředí.

V ČR zastřešuje organizace Totem z.s. 

• Zakládání klubů nebo spolků, ve kterých funguje vzájemná směna pomoci 
v různých oblastech – každý může nabídnout pomoc s tím, co umí a zároveň 
poptávat to, co potřebuje.

• Jednotkou směny je jedna hodina práce – pomoci druhému. 

• Vznik iniciují většinou sami občané, obce je mohou podpořit propagací klubu nebo 
zapůjčením prostor, případně poradenstvím při administrativních úkonech 
souvisejících se zakládáním spolku.
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Dobrovolnictví

• Řada dobrovolníků pomáhá v sociálních službách, v domácí péči 
mohou pečujícím odlehčit především trávením času s opečovávanou 
osobou a věnovat se jí nad rámec samotné péče. 

Dobrovolník se v rodině ve většině případů nevěnuje přímé péči, dobrovolnická 
pomoc by neměla nahrazovat sociální službu.

• Zlepšování povědomí o dobrovolnictví formou osvěty, zvyšování 
prestiže dobrovolnictví (dobrovolnické dny, vyhlášení dobrovolníka 
kraje atd.).

• Podpora zřizování dobrovolnických center – zlepšení vyhledávání        
a koordinace dobrovolníků v regionu a jejich vzdělávání.
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Dobrovolnictví

Příklad z praxe – Kraj Vysočina

Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti 
dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné 
osoby.

• Projekt umožňuje spolufinancování nákladů na provoz 
dobrovolnických center v kraji.

• Dotace pokrývá především náklady na koordinátora dobrovolníků, 
na jejich vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto 
agendou, na cestovní náhrady apod.

• Z projektu může být stejně financované koordinování neformálního 
dobrovolnictví – sousedská výpomoc.
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Diskuze
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Děkujeme za pozornost!

pecovatele@fdv.cz

www.fdv.cz/pecujici

www.facebook.com/neformalnipecujici/
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