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ÚVOD 
 

Téma mé absolventské práce jsem si vybrala díky mé souvislé praxi v druhém ročníku, 

kterou jsem absolvovala na Městském úřadě Mělník, na oddělení pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním. Příspěvek na péči je poskytován jen osobám, které ho 

nutně potřebují, a je těžko zneužitelný. Každému člověku se může stát, že se ze dne na 

den stane závislým na pomoci jiné osoby, která mu pomáhá při každodenních 

činnostech a úkonech. Za této situace mu vzniká nárok na příspěvek na péči. Myslím si, 

že takový život se zdravotním postižením není snadný, a proto jsem si jako téma mé 

absolventské práce, zvolila právě příspěvek na péči. Příspěvek náleží jen těm osobám, 

které ho skutečně potřebují a tak by to také mělo být u každé sociální dávky. 

V úvodu začnu historií, jak se lidem se zdravotním znevýhodněním pomáhalo dříve a 

jak k nim bylo přistupováno. Dále vysvětlím pojem „Zdravotní postižení“, pak přístupy 

k takto postiženým klientům, a poté se budu již plně věnovat příspěvku na péči. 
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1. Cíle práce 

 

1.1 Hlavní cíl: Zjistit, zda je výše příspěvku na péči na Mělnicku dostačující 

k uhrazení sociálních služeb souvisejících s daným zdravotním postižením. 

 

1.2 Dílčí cíl: Zmapovat sociální zařízení na Mělnicku 

 

 

Hypotézy: 

 

H1:  Přípěvek na péči na Mělnicku není dostačující k uhrazení sociálních služeb. 

H2:  Nejvíce klientů pobírající příspěvek na péči má IV. stupeň zdravotního postižení 

a nejméně respondentů má I. stupeň zdravotního postižení. 

H3:  Příspěvek na péči budou pobírat více ženy než muži. 

H4:  Příspěvek na péči bude nejvíce pobírat věková kategorie 60 let a více. 

H5:  Příspěvek na péči bude spíše dostačující pro klienty v domácí péči. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Historie sociální práce 

          V této kapitole bych se ráda alespoň okrajově věnovala historii sociální práce. 

Myslím si, že historie je velmi důležitá a každý sociální pracovník by měl vědět, jaké byly 

první zmínky o morálce a etice lidského chování, které vedly ke vzniku sociální práce. Již 

v dávné historii se najdou náznaky sociální pomoci, které nápadně připomínají funkci 

příspěvku na péči. 

          V historii je známo, že sociální podporu potřebným osobám poskytovala na 

prvním místě rodina, která se o svého člena starala a pokud daná osoba rodinu neměla, 

tak ji poskytovala církev. Již od starověku se vyskytovaly v evropské civilizaci snahy o 

založení filozofické etiky a tak propojit rozum s morálkou. 

          Lidé v dnešní době se bohužel mnohdy nemohou spolehnout na svoji rodinu a tak 

čekají, že obdrží podporu od státu. Sociální práce se v posledním století 

profesionalizovala, institucionalizovala a také se stala méně závislou na náboženských 

charitativních organizacích. 

 

2.1.1 Starověká Mezopotámie 

V Mezopotámii vznikl nejstarší dochovaný zákoník a to zákoník krále 

Chammurapiho. Tento zákoník obsahoval například ustanovení, týkající se 

válečných veteránů, kteří dostávali příděly půdy a vdov po vojácích, které 

dostávaly třetinu vojenského přídělu, pokud zůstal po zemřelém vojákovi 

nezletilý syn. 

 

2.1.2 Egypt 

Egyptské náboženství posilovalo solidaritu s chudými a to představou 

posledního soudu. Během tohoto soudu by měl zesnulý odříkat modlitbu. Její 

součástí bylo vyznání, že se nedopustil násilí na chudém, nikomu nezpůsobil 

bolest atd. V tomto náboženství bylo sedm skutků tělesného milosrdenství, 

které zahrnovaly: Sycení hladových, napájení žíznivých, oblékání nahých, 
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ubytovávání cizinců, osvobozování vězňů, ošetřování nemocných a pohřbívání 

mrtvých. V těchto sedmi skutcích jsou již velmi patrné náznaky novodobé 

sociální práce. To již ale hodně předbíhám, protože sociální práce jako obor 

vznikla až ve 20. století ve Spojených státech amerických. 

 

2.1.3 Antické Řecko 

V Antickém Řecku se solidární pouta vázala především k rodině a k rodu. 

Rod podporoval ty příslušníky, kteří neměli dostatek prostředků k obživě. 

 

2.1.4 Judaismus 

Je to křesťanský a antický názor na svět. Důležitou postavou je zde 

Mojžíš, který žádal lidi, aby milovali bližního svého, jako sebe samotné. Milováni 

mají být všichni lidé, ale především ti, co se ocitli v nouzi a těmi jsou především 

sirotci a vdovy. V Judaismu zahrnovala idea spravedlnosti i spravedlnost sociální. 

Pomoc člověku, který ji potřeboval, nebyla jen otázkou dobré vůle, ale byla 

povinností, neboť chudý člověk na ni měl nárok. V Judaismu vzniklo „Desatero 

božích přikázání“, která platí i v křesťanství a jsou považována za první deklaraci 

lidských práv. Jedno z desatera přikázání je „nezabiješ“, což znamená, že každý 

občan má právo na život. Toto například chránilo zdravotně znevýhodněné 

občany, kteří byli mnohdy obětováni či zavražděni. 

 

2.1.5 Křesťanství 

Je podobné jako judaismus, platí zde starý zákon, který zahrnuje 

desatero božích přikázání, ale nový zákon, který souvisí s příchodem Ježíše 

Krista, již judaismus odmítá. Podle judaistů byl Ježíš podvodník, a proto se řídí 

jen starým zákonem na rozdíl od křesťanů. Ježíš pomáhal chudým lidem, 

poníženým, postiženým a také zavrhnutým. Křesťanství je považováno za 

sociální náboženství. Snaží se o zlepšení mezilidských vztahů a podmínek života 

ve společnosti. Křesťanství preferuje hendikepované občany, jelikož ti potřebují 

péči více, nežli zdraví jedinci [MATOUŠEK, 2001]. 

 



 

9 
 

2.2 Sociální politika a přístupy ke klientům se zdravotním postižením 

V této kapitole bych ráda stručně popsala systém sociální politiky v České 

republice, a přístupy ke klientům se zdravotním znevýhodněním. Myslím si, že v mé 

práci je velmi důležité vědět, jak k těmto klientům přistupovat. 

 

2.2.1 Sociální politika a zabezpečení      

          Společenské a ekonomické změny v České republice znamenají i výrazné mezníky v 

oblasti sociální politiky. Zásadní změnou je nahrazení dosavadního systému plošného 

sociálního zabezpečení (které značnou část zdravotně hendikepované populace 

deklasovalo na pasivní invalidní důchodce) systémem, jenž je deklarován a koncipován 

jako adresný, diferencovaný a dynamický. Jeho cílem má být respektovat důstojnost 

každého člověka a dát mu možnost spolupodílet se na řešení své sociální situace. Teprve 

tam, kde toto řešení bude nedostatečné, či přímo nemožné, nebo bude nutná trvalá 

domácí, zástupná, či jiná individuální nebo klasická ústavní péče, se začnou uplatňovat 

prvky aktivní státní sociální politiky. Státní zásluhy by měly být vhodně doplňované 

pomocí občanských, charitativních i církevních institucí orientovaných 

na  nejrůznější   formy rodinné, terénní i ústavní sociální práce s klienty 

[NOVOSAD, 2000, s. 41]. 

 

2.2.2 Sdružení zdravotně postižených v ČR 

 

Tato organizace se skládá z následujících pracovišť: 

a) Svaz tělesně postižených 

b)  Svaz postižených civilizačními chorobami 

c)  Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

d)  Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 

e)  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

f)  Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

g)  Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených 
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2.2.3 Přístup ke klientům se zdravotním postižením 

 

a) Klienti s tělesným postižením a poruchami mobility 

 

          Pro práci s tělesně postiženými klienty jsou velmi důležitá tato pravidla - 

nezvyšovat hlas, vyvarovat se stresových faktorů, nespěchat, pomoci klientovi pokud 

nás o pomoc požádá nebo pomoc potřebuje, a poskytnutí informací. 

Doprovází-li postiženého asistent, bereme jej pouze jako doprovod, avšak hlavním 

cílem komunikace zůstává sám klient. 

 

b) Zrakově postižení klienti 

 

         Pro zrakově postižené klienty je velmi důležité prostředí, které by mělo mít dobré 

světelné podmínky a bylo přehledné pro přijatelný pocit jistoty zrakově postiženého. 

Je velmi důležité, aby ve volném prostoru nebyly žádné překážky. Při prvním kontaktu s 

klientem je žádoucí přiblížit mu naši kancelář a seznámit ho tak s prostředím. Dále je 

důležité mít na paměti tyto zásady: 

 

  umožnit postiženému aby se do nás zavěsil, a hlavně jej netlačit před sebou 

  je nezbytné se nejprve klienta zeptat, zda potřebuje opravdu naši pomoc 

  optimální pro zrakově postiženého klienta je popsat stručně, přesně a věcně 

prostředí 

  chceme-li nevidomého upozornit na překážku, musíme jasně říci, o jakou 

překážku se jedná 

  v rozhovoru s nevidomým klientem se vyjadřujeme jasně a přímo, nesmíme 

zapomenout, že klient nevidí naši mimiku a gestikulaci. 
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c) Klienti s postižením sluchu 

 

          Pro práci se sluchově postiženým klientem jsou velmi důležité světelné podmínky. 

Je nevhodné stát proti oknu nebo světelnému zdroji a gestikulovat rukama před 

obličejem postiženého, protože oslnění světlem a nezřetelná ústa velmi stěžují 

odezírání. Dále je velmi nevhodné odvracet obličej od klienta, domlouvat se s další 

osobou či přecházet po místnosti a podobně. 

 

d) Klient s problémy ve verbální komunikaci 

 

          U jedinců s vadou řeči je nutné vytvářet prostředí vhodné pro nerušený verbální 

projev. Při rozhovoru není vhodné klienta přerušovat či opravovat jeho výslovnost. 

Pokud jsme klientovi nerozuměli, je lepší se ho znovu zeptat než si domýšlet co nám 

chtěl sdělit. Při komunikaci s tímto klientem je nutný klid a trpělivost. 

 

e) Klienti s mentálním postižením 

 

  U lidí s mentálním postižením je rozhodující klientův mentální věk nikoliv 

kalendářní. Mnoho důležitých informací se můžeme dozvědět od klientova průvodce, 

ale to neznamená, že klienta z rozhovoru vynecháme. 

 

f) Klienti s parciálními poruchami 

 

          Do této skupiny řadíme především jedince s lehkou mozkovou dysfunkcí. 

Specifické problémy mají také klienti s nízkým sebehodnocením a malou sociální 

zkušeností. Důležité při rozhovoru s tímto klientem je individuální přístup, získání si 

důvěry, empatie, trpělivost a porozumění [NOVOSAD, 2000]. 
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2.3. Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými 

 

 V České republice jsou důsledky zdravotního postižení kompenzovány formou 

peněžních příspěvků a sociálních služeb. Působiště sociálních pracovníků jsou: úřady 

(úřady s rozšířenou působností, úřady práce), zařízení sociální péče, zařízení zdravotní 

péče či různá jiná nestátní zařízení poskytující sociální péči. V české republice však 

nejsou známy přesné počty zdravotně znevýhodněných osob a dokonce nejsou ani 

evidovány všechny druhy zdravotních postižení. Existuje řada klasifikačních kriterií, ale 

ty bývají často nesprávné a proto kritizovány. Roku 1980 byla Světovou zdravotnickou 

organizací schválena Mezinárodní klasifikace vad, postižení a hendikepů. To sebou 

přineslo nové výrazy, které v následující kapitole uvedu v terminologii. 

 

2.3.1 Terminologie 

 postižení: (jsou problémy týkající se tělesných funkcí) a to bývá příčinou 

omezení v činnostech a ve společenských aktivitách 

 hendikep: odpovídá druhé a třetí úrovni postižení 

 

Všechny tyto termíny se mohou shrnout pod jeden pojem a to disability což je 

převzato z anglického slova a znamená to znevýhodnění 

 integrace: je účast v sociálních vztazích 

 segregace: tento termín je opakem integrace a znamená to vyčlenění ze 

společenských vztahů, izolaci, rezignaci na společenské vztahy a podvolení se 

hendikepu. To je velmi špatné, protože zdravotně znevýhodněný člověk se 

poddá svému hendikepu a odmítá pak komunikovat se zdravými lidmi 

 prevence: je to činnost, která se zaměřuje na zamezení vzniku sociální izolace 

zdravotně znevýhodněné osoby 

 rehabilitace: jsou to postupy, které umožňují lidem se zdravotním 

znevýhodněním, aby si zachovali fyzickou, psychickou, smyslovou a intelektovou 

úroveň a aby byli co nejméně závislí na pomoci jiné osoby. Dále také 

rehabilitace zahrnuje obnovu či kompenzaci zdravotního omezení. Novosad dělí 

rehabilitaci na tyto typy: zdravotní rehabilitace, psychologická rehabilitace, 
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pedagogická rehabilitace, volnočasová rehabilitace, sociální rehabilitace. Mého 

tématu se nejvíce týká sociální rehabilitace, která obsahuje materiální 

zabezpečení a legislativní ochranu jedince se zdravotním znevýhodněním. Dále 

se zaměřuje na podporu fungování člověka v běžných životních situacích, 

poskytování asistenčních služeb, pomoc při zajišťování úprav bytu či automobilu 

apod. 

 vyrovnávání příležitostí: je to proces zpřístupňování služeb, činností, informací a 

dokumentace všem lidem, a to především osobám se zdravotním 

znevýhodněním 

 princip rovných práv: Znamená to, že musíme přistupovat stejně ke 

všem jedincům a to ať jsou zdravotně znevýhodnění či nikoliv. Musí jim být 

dostupné všechny zdroje a všechna práva jako mají lidé bez hendikepu 

 

2.3.2 Vysvětlení pojmů inkluze a integrace 

Pojem inkluze znamená, že zdravotně znevýhodnění občané jsou zahrnuti a náleží 

k celku, ve kterém mají všichni členové tohoto celku vzájemně rovnoprávný vztah, 

postoj, přístup a hodnotu přesvědčení. 

 

Pojem integrace zahrnuje vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním. Upravuje vztahy mezi zdravotně znevýhodněnými a zdravými lidmi ale 

hlavně začleňuje tyto jedince do společnosti. Máme zde několik typů integrace a to: 

 úplná sociální integrace (znevýhodněný občan je plně začleněn ve společnosti) 

 inhibovaná integrace (znevýhodněný občan je ve společnosti znevýhodněný, ale 

není zcela vyloučen ze sociálních vztahů) 

 omezená účast v sociálních vztazích (zdravotně znevýhodněný nemá možnost 

realizovat určité činnosti a vztahy) 

 

Aby byla integrace úspěšná, tak musí být vytvořeny určité podmínky, které se týkají 

uživatele služby, jeho rodiny i daného zařízení. Služba musí být dostupná, sociální 

pracovníci musí být kvalitně připraveni, uživatel musí být plně přijat danou skupinou, a 

s jeho integrací by měla souhlasit také jeho rodina i samotný uživatel [MATOUŠEK, 

2005]. 
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       „V posledních letech i v České republice dochází ke kvalitativnímu obratu v přístupu 

ke zdravotně znevýhodněným. Prosazuje se úsilí o skutečnou integraci do majoritní 

populace, a to nejen v materiální sféře, ale i v jejich zapojení do běžného života“ 

[MATOUŠEK, 2005, s. 101]. 

 

2.4 Příspěvek na péči 

  V této kapitole se budu plně věnovat příspěvku na péči. Stručně zde popíši kdo 

má nárok na příspěvek na péči, stupně závislosti na jiné osobě, jaké jsou výše 

příspěvku, kde se vyplácí a další důležité věci. 

 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 

Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. 

Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má osoba, 

která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné 

fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. V rozsahu stanoveném stupněm 

závislosti (pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče, 

poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních 

služeb, dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu), 

má nárok na příspěvek i po dobu, po kterou je jí (podle zvláštního právního předpisu) 

poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici, nebo odborném 

léčebném ústavu. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. 
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2.4.1 Stupně závislosti 

 

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: 

 

Stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby;   

Stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři až pět základních životních potřeb; 

Stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat šest až sedm základních životních potřeb; 

Stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat osm a více základních životních potřeb. 

 

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: 

 

Stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři až čtyři základní životní potřeby;   

Stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat pět až šest základních životních potřeb; 

Stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat sedm až osm základních životních potřeb; 

Stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat devět až deset základních životních potřeb. 

 

 

2.4.2 Základní životní potřeby 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní 

potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 

hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. 

 

 

 



 

16 
 

2.4.3 Výše příspěvku na péči 

 

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 

 

3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

 

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

 

a) 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

d)12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

 

 

2.4.4 Vyplácení příspěvku na péči 

 

  Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí 

ho krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodnutí o příspěvku. Příspěvek 

se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů (využitím platební 

funkce karty nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku) anebo 

v hotovosti. Požádá-li příjemce o změnu způsobu výplaty příspěvku, je krajská pobočka 

Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty od kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost doručena. Jestliže byla 

výplata příspěvku zastavena z důvodu nesplnění některé z povinností, výplata příspěvku 

se obnoví od třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla povinnost opět splněna. 
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2.4.5 Přiznání příspěvku 

 

           Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na 

tiskopisu předepsaném ministerstvem. Pokud není osoba schopna jednat samostatně a 

nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci. 

 

1) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče 

jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba. 

 

2) Využívá-li nezletilá osoba pobytové služby, vyzve krajská pobočka Úřadu práce 

osobu nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 

měsíců ode dne doručení výzvy.  

 

3) Řízení o změně výše již přiznaného příspěvku, nebo o zastavení jeho výplaty, 

případně jeho odnětí, se zahajuje na návrh příjemce příspěvku nebo z moci 

úřední. Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku podává příjemce příspěvku 

na předepsaném tiskopisu. 

 

4) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví pro řízení o příspěvku opatrovníka, 

osobě, která není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jednat 

samostatně a nemá zástupce.  
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2.4.6 Co musí obsahovat žádost o příspěvek na péči 

 

Žádost o příspěvek musí kromě náležitostí stanovených správním řádem dále 

obsahovat:  

- označení fyzické nebo právnické osoby, která poskytuje, nebo bude 

poskytovat pomoc 

- rozsah pomoci 

- písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby 

- určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen 

- doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob 

v rozhodném období v případech, kdy má být příspěvek zvýšen 

 

2.4.7 Kontrola využívání příspěvku 

 

Sociální pracovníci jsou na základě souhlasu osoby, která žádá o příspěvek na 

péči, oprávněni vstupovat do obydlí, v němž daná osoba žije, za účelem provedení 

sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku. Sociální pracovníci jsou povinni se 

prokázat služebním průkazem. Příjemce příspěvku je povinen prokázat, že byl příspěvek 

využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo 

dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují 

pomoc při zvládání základních životních potřeb.  

Zákon č. 108 ze dne 14. března o sociálních službách. Dostupný také na 

http://www.sbcr.cz/ 
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2.5 Podrobnosti o posuzování nároku na příspěvek na péči 

 

          V této kapitole, popíši každodenní činnosti, nezbytně nutné k posouzení přiznání 

příspěvku na péči. Aby klient dosáhl na příspěvek, tak se zde posuzují jeho schopnosti 

zvládat každodenní činnosti. 

 

2.5.1 Každodenními činnostmi se rozumí: 

 

a) mobilita 

- zda klient zvládá vstávání a usedání, zda je schopen se pohybovat chůzí krok 

za krokem, zda zvládá chůzi do schodů atd. 

 

b) orientace 

- zda je klient schopen poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem určité 

podněty, zda se orientuje v čase, místě a osobě, zda reaguje přiměřeně na 

nastalé situace 

 

c) komunikace 

- zda je klient schopen se dorozumět a také porozumět řeči a psané formě 

projevu 

 

d) stravování 

- zda je klient schopen se sám stravovat, nalít si nápoj, naporcovat potravu, 

najíst se, napít a nakoupit si vhodné potraviny ke konzumaci a zda je 

schopen dodržovat dietní režim pokud mu byl stanoven 

 

e) oblékání a obouvání 

- zda je klient schopný se obléci, svléci, obout a zout si boty a zda je schopen 

vybrat si přiměřené oblečení a obuv 
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f) tělesná hygiena 

- zda je klient schopen se omýt, osušit, celkově provést očistu celého těla a 

zvládá česání, ústní hygienu a holení 

 

g) výkon fyziologické potřeby 

- zda je klient schopen používat toaletu a měl by být schopen se vyprázdnit a 

poté provést očistu 

 

h) péče o zdraví 

- zda je klient schopen dodržovat léčebný režim, který mu stanovil lékař, 

užívat léky a potřebné pomůcky 

 

h) osobní aktivity 

- zda je klient schopen si stanovit a dodržovat denní program, dále by měl být 

schopen se zapojovat do denních aktivit vhodných k jeho věku a prostředí, 

kde žije 

 

j) péče o domácnost 

- zda je klient schopen nakládat s penězi a obstarat si běžný nákup, ovládat 

domácí spotřebiče, uvařit si jídlo či nápoj, vykonávat domácí práce, jako je 

například mytí nádobí a udržování pořádku v obydlí 

Zákon č. 108 ze dne 14. března o sociálních službách. Dostupný také na 

http://www.sbcr.cz/ 
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2.5.2 Sociální šetření 

 

  V této kapitole popíši, jak by mělo vypadat sociální šetření u žadatele o 

příspěvek na péči a co je nutné si zaznamenat při sociálním šetření. 

 

K přiznání příspěvku na péči je nutné provádět sociální šetření, při kterém si 

každá sociální pracovnice dělá takzvaný „záznam ze sociálního šetření“, který by měl 

obsahovat tyto informace: 

1) Datum, čas a místo kde bylo šetření provedeno. 

2) Identifikační údaje žadatele. 

3) Informace: 

a) s kým byl veden při šetření rozhovor (všechny osoby) 

b) kdo je uváděn jako osoba zajišťující péči a v jakém rozsahu ji tato osoba zajišťuje 

c) jak je potřebná péče s pečující osobou sjednávána (dostupnost péče v případě 

akutní potřeby) 

d) v případě, že je žadateli zajišťována potřebná péče registrovaným 

poskytovatelem, nebo terénní zdravotnickou službou, identifikační údaje těchto 

subjektů a rozsah poskytované péče 

 

Popis situace žadatele se zaměřením na potřebu 

a.  Do záznamu se popisuje situace žadatele při hledání uspokojení jeho osobních 

potřeb, například hygieny, oblékání a stravování. 

b.  Do záznamu se popisuje zapojení žadatele do pracovní činnosti nebo studia. 

c. Do záznamu se popisuje vztahový rámec rodiny, zejména mezi partnery, rodiči a 

dětmi, či prarodiči, eventuelně s dalšími příbuznými. 

d.  Do záznamu se popisuje vztahový rámec mimo rodinu žadatele, zejména 

přátelské vztahy, způsob trávení volného času, sociální aktivity žadatele. 

e. Do záznamu se popisuje situace žadatele při hledání uspokojení potřeb,  

vzniklých při standardním zajišťování chodu domácnosti. 

f. Do záznamu se popisuje stav bydlení, včetně vybavenosti pomůckami, 

bezbariérovost prostředí (v místě bydliště i v širším okolí – například zda je 

bezbariérový přístup do obchodu, k lékařské péči apod.).  
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 V případě, že sociální pracovnice některé skutečnosti zjistila jiným způsobem 

(například pozorováním, náhledem do zdravotnické zprávy apod.), tak se tato fakta 

musí uvést do záznamu ze sociálního šetření. 

Zákon č. 108 ze dne 14. března o sociálních službách. Dostupný také na 

http://www.sbcr.cz/ 

 

2.6 Sociální pracovnice na úseku pomoci osobám se zdravotním 

znevýhodněním 

 

2.6.1 Vlastnosti sociální pracovnice 

 

Zdatnost a inteligence 

Američtí autoři vycházejí z toho, že pomáhat druhým je těžká a vysilující práce, 

proto na první místo kladou fyzickou zdatnost. Předpokládá se dobrá inteligence, touha 

stále obohacovat své znalosti, seznamovat se s novými teoriemi a praktickými 

technikami, číst odbornou literaturu a výsledky své práce shrnovat do vlastního 

výzkumu, který ukazuje dosažené výsledky. 

 

Přitažlivost 

Přitažlivost vyplývá nejen z fyzického vzhledu, ale i z toho, jak dalece klient 

vnímá určitou názorovou příbuznost, myšlenkovou slučitelnost, příp. i citový příklon 

k pracovníkovi. Pracovník se tedy pro klienta může stát přitažlivým nejen pro svůj 

fyzický vzhled, ale i proto jak se obléká, chová, pro jeho odbornost a pro pověst, které 

se těší a konečně i kvůli tomu, jak jedná s klienty.   

 

Důvěryhodnost 

S. R. Strong uvádí, že se skládá z toho, jak klient vnímá pracovníkův smysl pro 

čestnost, jeho sociální roli, srdečnost a otevřenost i nízkou motivaci pro osobní 

prospěch. Můžeme se pokusit vymezit, které složky přispívají k důvěryhodnosti 

pracovníka: 
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 Diskrétnost – to, co řeknu sociálnímu pracovníkovi, se nedostane k dalším lidem. 

 Spolehlivost – mohu věřit tomu, co mi pracovník říká. 

 Využívání moci – když se pracovníkovi svěřím, bude se mi věnovat. 

 Porozumění – když budu o sobě vyprávět, bude se mě pracovník snažit pochopit. 

 

Komunikační dovednosti 

Tyto dovednosti samy o sobě neposkytují klientovi pomoc, jsou však základním 

prostředkem pro to, aby pracovník mohl navázat vztah s klientem: 

 

 Fyzická přítomnost – často pracovník účelně pomáhá klientovi už jen tím, že se 

s ním fyzicky setkává. 

 Naslouchání – představuje náhled do světa klienta, vcítění se do jeho uvažování a 

pocitů, do jeho problémů, představuje schopnost nalézt, vyjádřit a popsat 

klientovy problémy a pracovat konstruktivně. 

 Empatie – představuje vcítění se do klientova uvažování a pocitů, do jeho 

problémů, schopnost reagovat na jeho chování a pochopit jej. 

 Analýza klientových prožitků – schopnost nalézt, vyjádřit a popsat klientovy 

zážitky, chování a pocity, což vše umožňuje během zvládání jeho problémů 

pracovat konstruktivně [MATOUŠEK, 2007]. 

 

2.6.2 Znalosti sociální pracovnice na úseku pomoci osobám se zdravotním 

znevýhodněním 

 

V této kapitole vysvětlím, jaké věci by měla sociální pracovnice vědět na 

oddělení pro zdravotně znevýhodněné osoby. Stručně popíši, jaká centra sociální péče 

a jejich funkce by měla sociální pracovnice znát. 

Na městském úřadě na oddělení pro zdravotně znevýhodněné občany se kromě 

žádostí a vyřizování příspěvků dále poskytují i poradenské služby. Základní sociální 

poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Poradenství se poskytuje 

osobám v nepříznivé sociální situaci. Potřebné informace přispívají k řešení jejich 

problémů. 
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Sociální pracovnice by měla být dále schopna svému klientovi poradit či 

doporučit nějaké sociálně zdravotní služby. Tyto služby napomáhají k zajištění fyzické a 

psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již 

nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního 

rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstačné, že potřebují pomoc druhé osoby při 

každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna 

v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových 

zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby 

sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních 

služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného 

zdravotního pojištění. 

Dále by sociální pracovnice měla něco vědět o sociální rehabilitaci, kde se 

poskytuje a co to vlastně je. Jedná se o soubor specifických činností, zaměřených na 

nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením, směřujících k dosažení 

samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře, s ohledem na její dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. 

Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. 

          Také by měla vědět co je to osobní asistence, pečovatelská služba a odlehčující 

služby, co jsou centra denních služeb, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy pro seniory a kdo, či jaké organizace dané služby poskytují. 

Popřípadě by měla být schopna dát kontakt na danou organizaci. 

 

2.6.3 Sociální služby pro zdravotně znevýhodněné osoby   

 

2.6.3.1 Osobní asistence 

 

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí, osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a to 

v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. 
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2.6.3.2 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a 

seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve 

specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Bezplatně se poskytuje 

rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily 

současně tři nebo více dětí. 

 

2.6.3.3 Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové, poskytované osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které 

jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě 

nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů; péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc 

při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. 

 

2.6.3.4 Centra denních služeb 

  Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení 

s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů 

v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dále 

zajišťují zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a 

pomoc při prosazování jejich práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. 
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2.6.3.5 Stacionáře denní a týdenní 

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby a stacionáře týdenní poskytují 

pobytové služby. Jsou to specializovaná zařízení určená seniorům, osobám se 

zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

  Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění 

bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úhradu. 

 

2.6.3.6 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové 

služby. Jsou určeny osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc 

jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc 

při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. 

 

2.6.3.7 Domovy pro seniory 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úhradu. 

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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3 Praktická část 

  V mé praktické části jsem se zabývala, zda je příspěvek na péči na Mělnicku 

dostačující k uhrazení sociálních služeb. Jako formu zjištění mého hlavního cíle jsem si 

zvolila dotazníkové šetření, které vyhodnotím pomocí grafů. Dále zde chci zmapovat 

sociální zařízení na Mělnicku a stručně zde popíši jejich služby. Také uvedu jednu 

kazuistiku, která se týká klienta pobírajícího příspěvek na péči. 

 

3.1 Mělnicko 

  Úvodem se chci zmínit o Mělnicku, kde jsem prováděla svůj výzkum. Mělnicko 

patří ke středočeskému kraji a skládá se z města Mělník a sousedících obcí.  Okres 

Mělník sousedí s těmito středočeskými okresy: na východě s okresem Mladá Boleslav, 

na jihu s okresem Praha-východ, na jihozápadě s okresy Praha-západ a Kladno. Na 

severozápadě hraničí s okresem Litoměřice Ústeckého kraje a na severu s okresem 

Česká Lípa Libereckého kraje.  

Pod Mělník patřily do roku 2006 tyto obce: Borek, Dřísy, Konětopy, Křenek, 

Lhota a Záryby, které byly v roce 2007 převedeny do okresu Praha-východ a nyní tedy 

již nespadají pod okres Mělník. Od roku 2007 se region rozšířil o tyto obce: Čakovičky, 

Kojetice a Postřižín z okresu Praha-východ, Dolany z okresu Praha-západ a Olovnice z 

okresu Kladno. 

 

3.2 Mapování sociálních služeb na Mělnicku 

 

Centrum pro zdravotně postižené 

Kosmonautů 3017 

Centrum slouží zdravotně postiženým osobám, seniorům a osobám blízkým a 

rodinným příslušníkům zdravotně postižených. Centrum nabízí odborné sociální 

poradenství, jehož součástí je půjčovna kompenzačních pomůcek a osobní asistence. 

Služby jsou poskytovány bez ohledu na druh a rozsah postižení a věk. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Mladá_Boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-východ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-západ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Litoměřice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecký_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Česká_Lípa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberecký_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borek_(okres_Praha-východ)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dřísy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konětopy_(okres_Praha-východ)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Křenek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhota_(okres_Praha-východ)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Záryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-východ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Čakovičky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kojetice_(okres_Mělník)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Postřižín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-východ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolany_(okres_Mělník)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-západ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovnice_(okres_Mělník)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
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Centrum seniorů Mělník 

Fugnerova 3523, Mělník 

  Centrum slouží osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu 

věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Jsou zde klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými 

typy demence, převážně však Alzheimerova typu, dále osoby se sníženou soběstačností 

z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního onemocnění. Toto centrum také 

slouží rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Centrum nabízí 

celoroční i přechodný pobyt, smysluplnou dobrovolnou činnost se seniory, 

nejmodernější vztahové typy péče, úzkou spolupráci s rodinnými příslušníky, podpory 

rodinným příslušníkům, kteří pečují o své nejbližší s demencí, v rodinném prostředí. 

 

Český červený kříž 

Kokořínská 3465, Mělník 

Slouží všem skupinám obyvatel a zajišťuje domácí ošetřovatelské péče, půjčuje 

zdravotnické pomůcky, organizuje odběry krve a školení první pomoci, zajišťuje 

zdravotnický dozor na sportovních a společenských akcích, provozuje sociální šatníky a 

tábory pro děti. 

 

Fokus Praha 

5. května 140, Dukelská 2668, Náměstí Míru 30 Mělník 

Tato centra slouží osobám s duševním onemocněním a jejich rodinám. Centra 

nabízí: kontakt se společenským prostředím, volnočasové aktivity, osvojení si 

základních dovedností pro samostatné bydlení, poradenství a pomoc při prosazování 

práv a zájmů. Dále podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 

a dovedností, pomoc naplnit jejich potřeby, zprostředkování odborných i veřejných 

služeb, koordinace sociálních služeb a programy podporování zaměstnání. 
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Maltézská pomoc 

Nám. Míru 54, Mělník 

Centrum slouží seniorům a lidem se zdravotním, mentálním či kombinovaným 

postižením. Centrum nabízí: pomoc lidem se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat 

doma, jak nejdéle je to možné, a odvoz dětí z domova do školy a zpět. 

 

Občanské sdružení Lepší život 

Kosmonautů 3018, Mělník 

Centrum je zaměřeno pro děti a mladistvé. Centrum nabízí: pomoc sociálně, či 

jinak znevýhodněným dětem a mladistvým, zařadit se do společnosti a dát jim možnost 

zajímavě trávit čas a poznat sebe sama a naučit se společensky vhodným kompetencím. 

Realizuje programy osobnostně sociální výchovy a dále letní pobytové akce pro děti. 

 

Město Mělník 

Nám. Míru 51 (MÚ), Mělník 

Centrum poskytuje: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Slouží 

osobám v krizi, dětem a mládeži ohrožené sociálním vyloučením a nabízí psychologické 

poradenství, volnočasové a vzdělávací aktivity a služby prevence města. 

 

Na Malém Spořilově 819, 820, Mělník 

 

Centrum slouží osobám bez přístřeší, rodinám s dětmi a osobám v krizi. Služba 

je poskytována na přechodnou dobu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Patří sem noclehárna, potravinová pomoc, sociálně právní poradna a 

terénní program. 

 

Místní organizace svazu tělesně postižených 

Nám. Míru 51, Mělník 

Centrum slouží všem osobám zdravotně postiženým, ale je i pro ostatní občany. 

Nabízí cvičení, plavání a ozdravné pobyty, distribuci euro klíčů zdarma, poradenství a 

výlety. 

 



 

30 
 

Nemocnice 

Bezručova 715, Mělník 

 

Občanské sdružení Babylon 

Kosmonautů 3021, Mělník 

Centrum je pro děti a mládež ve věku 6-18 let a pro osoby v krizi. Centrum 

nabízí: smysluplné trávení volného času, sociální a právní poradenství ve všech 

oblastech života, psychologickou pomoc a kontakty na specializovaná pracoviště. 

 

Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí 

Bezručova 715, Mělník 

Ordinace je určena pacientům s problematikou užívání alkoholu, ostatních 

návykových látek, patologickým hráčstvím a také pro jejich rodinné příslušníky. Nabízí 

lékařskou a psychologickou péči. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Bezručova 109, Mělník 

Poradna je určena pro děti od 3 let, žáky a studující mladé dospělé. 

 

Probační a mediační služba 

Vodárenská 210, Mělník 

Pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, a oběťmi trestných činů. Nabízí 

možnost zprostředkování a jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků 

trestného činu. 

 

Rodinné centrum Chloumek 

Trojická 2083, Mělník 

Centrum je určeno rodičům malých dětí, kteří chtějí aktivně trávit čas na 

mateřské dovolené, a dále pro všechny obyvatele Mělníka. Centrum nabízí různá 

cvičení, divadelní představení atd. 
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Rodinné centrum Kašpárek 

Na Vyhlídce 18, Mělník 

Centrum je určeno pro rodiny s dětmi ve věku 0-6 let, manželské a partnerské 

dvojice. Centrum nabízí pomoc v přípravě na mateřství, při výchově, komunikaci a práci 

s dětmi. Smysluplné využití volného času a různé jednorázové akce. 

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

Kokořínská 3465, Mělník 

 

Svaz je určen pro sluchově postižené a uživatele sluchadel. Svaz nabízí 

konzultace, výměnu baterií a hadiček do sluchadel. 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami 

Nám. Míru 51 

Svaz je pro soby zdravotně postižené a nabízí rekondiční pobyty a cvičení. 

Městský úřad Mělník 

Nám. Míru 51 

 

Úřad práce 

Nová 2571 
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3.3. Hlavní cíl mé absolventské práce 

Mým hlavním cílem bylo zjistit, zda je výše příspěvku na péči dostačující 

pro uhrazení sociálních služeb souvisejících se zdravotním postižením. K naplnění 

tohoto cíle jsem zvolila dotazníkovou metodu. Dvacet dotazníků jsem rozdala klientům 

pobírajícím příspěvek na péči v institucionální péči a to v  Domově seniorů Ludmila a 

v Domově seniorů Vidim. Dalších dvacet dotazníků jsem vyplnila s klienty, pobírající 

příspěvek na péči v domácím prostředí. 

 

 

3.4. Hypotézy 

K naplnění cíle bylo nezbytně nutné, zmapovat situaci jak u klientů v domácí 

péči tak u klientů v institucionální péči. Zde jsem předpokládala, že příspěvek na péči 

bude dostačující spíše pro klienty v domácí péči, kterým pomáhá s péčí rodina. Dále 

považuji za velmi důležité zjistit, jaký stupeň znevýhodnění klient má, jelikož podle toho 

se odvíjí výše příspěvku. Čím více je osoba závislá na péči jiné osoby, tím je výše 

příspěvku vyšší. Proto si myslím, že nejvíce respondentů pobírající příspěvek na péči 

bude mít V. stupeň zdravotního postižení a nejméně I. stupeň zdravotního postižení. 

Dále mě velmi zajímalo, zda příspěvek na péči pobírají více ženy nebo muži, a jaká 

věková kategorie ho pobírá nejčastěji. Věkové kategorie jsem proto rozdělila do třech 

skupin a to (0-30, 31-60, 60 a více let). Celkově si myslím, že příspěvek na péči nebude 

dostačující pro většinu respondentů. K mým hypotézám jsem došla na základě 

praktických poznatků z mé odborné praxe, kterou jsem vykonávala na městském úřadě 

Mělník na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na úseku pomoci osobám zdravotně 

znevýhodněných. 

Hypotézy: 

H1: Přípěvek na péči není dostačující k uhrazení sociálních služeb. 

H2: Nejvíce respondentů pobírající příspěvek na péči má IV. stupeň zdravotního 

postižení a nejméně respondentů má I. stupeň zdravotního postižení. 

H3: Příspěvek na péči budou pobírat více ženy než muži. 

H4: Příspěvek na péči bude nejvíce pobírat věková kategorie 60 let a více. 

H5: Příspěvek na péči bude spíše dostačující pro klienty v domácí péči. 
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3.5.  Dotazníkové šetření vyhodnocené pomocí grafů 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 40 respondentů, 20 z nich je v domácí 

péči a druhá polovina v péči institucionální. Všechny dotazníky mi byly vráceny zpět 

vyplněné a podařilo se mi tak získat potřebné informace od všech respondentů. 

V dalších kapitolách proto budu moci vyhodnotit, zda mé hypotézy se potvrdily či 

nikoliv. Výsledky dotazníkového šetření budu vyhodnocovat pomocí grafů. 

 

1) Jakého jste pohlaví? 

 

Graf č. 1:  Zjištění jakého pohlaví jsou respondenti v domácí péči 

 

V domácí péči je 13 žen a 7 můžu. Což procentuálně ukazuje graf č.1. 

 

Graf č. 2:  Zjištění jakého jsou pohlaví respondenti v institucionální péči 

 

V institucionální péči je 16 žen a 4 muži. 
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V domácí péči pobírá příspěvek na péči celkem 65 % žen a 35 % mužů a v institucionální 

péči je to 80 % žen a 20 % mužů.  

 

2) Kolik vám je let? 

 

Graf č. 3:  Zjištění kolik je respondentům let. 

 

Z grafu je jasné, že nejvíce příspěvek na péči pobírá věková kategorie 60 let a více let. 

Dále 2 respondentům je 0-30 let, 8 respondentům je 31-60 let a zbylým 30 

respondentům je 60 a více let. 

 

3)  Jaký stupeň postižení máte v rámci příspěvku na péči? 

 

Graf č. 4:  Zjištění jaký typ postižení je nejčastější, a naopak nejméně častý, při pobírání 

příspěvku na péči. 

 

 Zjistila jsem, že v rámci mého výzkumu má 40 % (16 respondentů) III. stupeň postižení, 
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28 % (11 respondentů) IV. Stupeň postižení, 22 % (9 respondentů) II. stupeň postižení a 

10 % (2 respondenti) mají I. stupeň postižení.  

 

4)  Pomáhá Vám rodina s péčí? 

 

Zde si myslím, že je velký rozdíl v tom, zda je klient v domácí, či institucionální péči, a 

proto jsem porovnala tyto dva druhy péče každou zvlášť, pomocí dvou grafů. 

 

Graf č. 5:  Zjištění zda respondentovi v domácí péči pomáhá s péčí rodina. 

 

V domácí péči pomáhá 65 % (13 respondentů) s péčí rodina, 25 % (5 respondentů) 

nepomáhá vůbec a 10 % (2 respondenti) si vystačí sami a nepotřebují pomáhat s péčí. 

 

Graf č. 6: Zjištění zda pomáhá respondentům rodina, pokud jsou umístěni 

v institucionální péči. 
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Z grafu vyplývá, že 50 % (10 respondentů) pomáhá s péčí rodina, 25 % (5 respondentů) 

rodina s péčí nepomáhá a stejně tak 25 % (5 respondentů) si vystačí samo a pomoc 

s péčí od rodiny nepotřebuje. 

 

5)  Pokud Vám rodina pomáhá s péčí, tak jak? 

 

Tabulka č. 1: Rodinná péče 

 

Typy pomoci Počet odpovědí  

finančně 6 

s domácností 7 

s vařením 0 

s péčí o zdraví 0 

 

Z tabulky č. 1 je patrné, že rodina pomáhá respondentům v rodinné péči nejvíce s péčí 

o domácnost 7 respondentům a poté jim pomáhá nejvíce finančně 6 respondentů. 

Zbylým 7 respondentům rodina nepomáhá vůbec. 

 

Tabulka č. 2: Institucionální péče 

 

Typy pomoci Počet odpovědí  

finančně 8 

s domácností 1 

s vařením 0 

s péčí o zdraví 2 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, že rodina pomáhá 11 respondentům. Nejvíce jim pomáhá 

finančně 8 respondentům, poté s péčí o zdraví 2 respondentům a 1 respondentovi 

pomáhá s domácností. Zbylým 9 respondentům rodina nepomáhá vůbec. 
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6) Stačí Vám příspěvek na péči k uhrazení sociálních služeb? 

 

Graf č. 7: Názor respondentů v domácí péči na dostatečnost výše příspěvku na péči 

 

Z grafu je patrné, že pro 60 % (12 respondentů) je výše příspěvku na péči dostačující a 

pro zbylých 40 % (8 respondentů) není dostačující. Celkově převažují odpovědi, že 

příspěvek na péči je dostačující. 

 

 

Graf č. 8:  Názor respondentů v institucionální péči na dostatečnost výše příspěvku na 

péči 

 

Z grafu je patrné, že příspěvek na péči je pro 70 % (14 respondentů) v institucionální 

péči dostačující a pro zbylých 30 % (6 respondentů) není dostačující. 
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Celkově z grafů vyplývá, že příspěvek na péči je většinou dostačující jak pro 

klienty v domácí péči tak pro klienty v institucionální péči. 

 

7)  Pomáhá Vám rodina či jiná osoba finančně? 

 

Graf č. 9:  Finanční výpomoc rodiny 

 

 

Z grafu vyplývá, že 43 % (17 respondentů) má svůj vlastní finanční zdroj k financování 

sociálních služeb. 35 % (14 respondentů) pomáhá finančně rodina či jiná osoba a 

zbylým 22 % (9 respondentů) nepomáhá finančně rodina ani jiná osoba. 
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8) Je podle Vás výše příspěvku na péči dostačující k uhrazení sociálních služeb 

souvisejících s daným znevýhodněním? 

 

Graf č. 10: Zda výše příspěvku odpovídá zdravotnímu znevýhodnění. 

 

 

Z grafu je patrné, že 65 % (26 respondentů) si myslí, že výše příspěvku na péči je 

dostačující k uhrazení sociálních služeb souvisejících s daným znevýhodněním a zbylých 

35 % (14 respondentů) si myslí, že není dostačující. 

 

9)  Kdyby byl příspěvek na péči vyšší, na co byste ho využili? 

 

Respondenti by příspěvek na péči nejčastěji využili na: 

1. Zakoupení kompenzačních pomůcek                                                                                            

2. Nákup léků 

3. Další sociální služby  

4. Přilepšení k invalidnímu důchodu 

5. Sponzorský dar při nástupu do domova seniorů 

6. Lázeňskou péči 

Toto byly nejčastěji jmenované věci, na které by respondenti využili příspěvek na péči, 

kdyby byl vyšší. 
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3.6. Kazuistika  

Pro ilustraci následujícího dotazníkového šetření uvedu jednu kazuistiku klienta, který 

pobíral příspěvek na péči. 

Manželka pana M. se v roce 2007 dostavila na odbor sociálních věcí a zdravotnictví a 

požádala o příspěvek na péči pro svého nemocného manžela. Žádosti bylo vyhověno po 

prošetření v rodinném prostředí, kde se zjišťoval zdravotní a sociální stav žadatele. 

V roce 2007 mu byl příspěvek přiznán ve výši 4 000 Kč a to ve II. stupni závislosti. V roce 

2008 se jeho stav zhoršil a posudkový lékař ohodnotil jeho stav na III. stupeň závislosti. 

Příspěvek na péči mu byl přiznán ve výši 8 000 Kč. Na konci roku 2008 se klientův stav 

ještě zhoršil a byl mu přiznán IV. stupeň závislosti a to ve výši 11 000 Kč. Od srpna 2009 

mu byl příspěvek na péči zvýšen na 12 000 Kč, a to z důvodu, že došlo ke změně zákona 

a příspěvek na péči ve IV. stupni se zvýšil o 1 000 Kč. Pan M. byl po dobu pobírání 

příspěvku na péči celkem 6x hospitalizován, a to v různých odděleních nemocnice, dle 

toho jaká byla jeho příslušná diagnóza (interna, chirurgie, onkologické oddělení, oční) a 

po té byl delší dobu v léčebně pro dlouhodobě nemocné pacienty, kde s ním byla 

zahájena rehabilitace.  

V roce 2009, kdy byl panu M. uznán IV. stupeň závislosti nebyl schopen slovní, 

písemné ani verbální komunikace, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících jeho 

věku, obstarání si potravin, vaření, mytí nádobí, běžných domácích prací atd. Klient byl 

schopen zvládnout orientaci vůči jiným fyzickým osobám, orientovat se v čase i mimo 

přirozené prostředí, nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, uspořádání času a 

plánování života. Klient zvládl s pomocí jiné osoby obsluhu běžných spotřebičů. Toto byl 

orientační přehled seznamu úkonů soběstačnosti.  

 Sociální šetření bylo provedeno v místě trvalého bydliště pana M. Pan M. žil ve 

společné domácnosti se svou manželkou v přízemním rodinném domku. O klienta 

celodenně pečovala jeho manželka. Pan M. špatně viděl na levé oko a na pravé oko 

neviděl vůbec. Velmi špatně se pohyboval a byl prakticky ležící. Měl amputovanou 

levou dolní končetinu. Pan M. potřeboval z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu pomoc při těchto úkonech péče o vlastní osobu: příprava stravy, 

podávání a porcováni stravy, přijímaní stravy a dodržování pitného režimu, mytí těla, 

koupání nebo sprchování, péče o ústa, nehty, vlasy, holení, výkon fyziologické potřeby 

včetně hygieny, vstávání z lůžka, uléhání a změna poloh, sezení, schopnost vydržet 
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v poloze vsedě, vstání, schopnost vydržet stát, přemisťování předmětů denní potřeby, 

chůze po rovině, chůze po schodech (nahoru a dolů), oblékání, svlékaní, obouvání, 

zouvání. Manželka pana M. se velice pečlivě o svého manžela starala, dále k němu 

docházely pracovnice z dobrovolnické organizace, z charity a z terénní pečovatelské 

služby.  

Výše jeho příspěvku na péči nebyla pro klienta dostatečná, v jeho případě by 

byla potřeba příspěvku na péči ještě navýšit, ale 12 000 Kč je maximální částka. Po 

celou dobu, kdy žadatel pobíral příspěvek na péči, bylo u něho, dle potřeby, prováděno 

kontrolní sociální šetření, při kterém nikdy nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále si pan 

M. požádal o protézu, která nebyla v jeho stavu uznána za vyhovující, byl mu přidělen 

invalidní vozík, a 2 berle. Po čase si zažádal o mobilní WC, ve všech těchto případech 

bylo panu M. vyhověno. Také mu byly nabídnuty obědy od TPS v Mělníku, tuto službu 

využíval, a pracovnice TPS v Mělníku mu pomáhaly s hygienou, protože manželka 

nezvládala sama manžela vykoupat.  

V roce 2010 pan M. onemocněl, a tak byl přemístěn do zdravotnického  zařízení, 

kde byl 2 měsíce. Když byl pan M. v péči zdravotnického zařízení, tak se výplata 

příspěvku na péči zastavila. Výplata příspěvku na péči byla znovu obnovena po návratu 

z nemocnice domů. Dále nenastalo u pana M. žádné vážné zhoršení ani žádné zlepšení. 

V březnu roku 2011 pan M. zemřel. 

Takových případů je na odboru sociálních věcí a zdravotnictví mnoho. je dobře, že jsou 

sociální služby, které pomáhají nejen zdravotně postiženým, ale i pečujícím. 
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4 Diskuze nad zjištěnými výsledky 

 

Mé dotazníkové šetření je pouze orientační, jelikož jsem neměla dostatečně velký 

vzorek respondentů. Dotazníků jsem vytvořila celkem 40. Z toho jsem jich 20 rozdala 

klientům v institucionální péči a to do domova seniorů Ludmila a v Domově seniorů 

Vidim. Zbylých 20 jsem rozdala klientům v domácí péči, kde bylo prováděno šetření 

v rámci příspěvku na péči.  

H1: Zněla: Přípěvek na péči není dostačující k uhrazení sociálních služeb. Moje 

hypotéza se nepotvrdila. Většina, 65% respondentů odpověděla, že příspěvek 

na péči je dostačující, což mě velmi mile překvapilo. 

H2: Zněla: Nejvíce klientů pobírajících příspěvek na péči má IV. stupeň zdravotního 

postižení a nejméně respondentů má I. stupeň zdravotního postižení. Moje 

hypotéza se potvrdila jen z části, protože příspěvek na péči pobírají nejméně 

respondenti s I. stupněm zdravotního postižení, což jsem si potvrdila, ale nejvíce 

příspěvek na péči pobírají lidé s III. stupněm postižení a ne IV. stupněm jak jsem 

se domnívala.  

H3:  Zněla: Příspěvek na péči budou pobírat více ženy než muži. Moje hypotéza se 

potvrdila. Podle mého výzkumu příspěvek na péči pobírají více ženy než muži. 

Ze 40 respondentů je 29 žen a jen 11 mužů. 

H4: Zněla: Příspěvek na péči bude nejvíce pobírat věková kategorie 60 let a více. 

Moje hypotéza se potvrdila, ale myslím si, že je to také velmi ovlivněno tím, že 

jsem většinu dotazníků rozdávala v domově seniorů. Celkově 75 % respondentů 

je starší 60 let. 

H5: Zněla: Příspěvek na péči bude spíše dostačující pro klienty v domácí péči. Moje 

hypotéza se nepotvrdila. Příspěvek na péči je spíše dostačující pro klienty 

v institucionální péči, kde mi 14 respondentů z dvaceti (70 %) odpovědělo, že 

příspěvek na péči je dostačující. V domácí péči se domnívá jen 12 respondentů z 

dvaceti (60%), že je příspěvek dostačující. S tímto souvisí fakt, že v domácí péči 

pomáhá klientům rodina pouze v 65 % a zbylých 35 % klientů si musí pomoci 

samo. Myslím si, že to je velmi smutné zjištění. Domnívám se, že dříve byl 

kladen větší důraz na rodinu, než jak tomu je v současnosti. Také jsem zjistila, že 
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když rodina respondentovi pomáhá tak většinou jen finančně. To mi přijde 

pochopitelné u klientů, kteří jsou v institucionální péči, ale velmi mě 

překvapuje, že pouze dvěma respondentům pomáhá rodina s péčí o domácnost 

a zbytku respondentů pomáhá jen finančně. Myslím si, že rodina si to velmi 

zjednodušuje a měla by o své zdravotně znevýhodněné rodinné příslušníky více 

pečovat a to ne jen po finanční stránce.  

Dále mě zaujalo, na co by respondenti využili příspěvek na péči, kdyby byl ve vyšší 

částce. Nejvíce respondentů by si zakoupilo různé kompenzační pomůcky, další sociální 

služby, na které nyní nemají finanční prostředky, léky, přilepšení k invalidnímu důchodu 

a na sponzorský dar při nástupu do domova seniorů. Myslím si, že vše co respondenti 

vypsali, jsou velmi užitečné věci.                 
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Závěr 

Své téma jsem si vybrala, protože si myslím, že příspěvek na péči je velmi 

užitečná dávka, která se nedá moc zneužívat. Byla bych ráda, kdyby se nedala zneužít 

vůbec. Vždy jsem si myslela, že příspěvek na péči není dostatečný k uhrazení sociálních 

služeb spojených s klientovým zdravotním znevýhodněním. Proto jsem si také jako 

hlavní cíl své absolventské práce stanovila zjistit, zda je výše příspěvku na péči 

dostačující. Jak už naznačila, myslela jsem si, že nebude dostačující, ale opak je 

pravdou. Myslím si, že zjištění, které vyplývá z mého dotazníkového šetření je velmi 

užitečné, a pro mě to je velkým přínosem, neboť jsem se dozvěděla velmi zajímavé 

věci. Jako komplikaci, kterou jsem zaznamenala při psaní mé absolventské práce, byl 

nedostatek literatury. Oporu jsem našla především v zákonech.  

Potřebnou literaturu jsem sehnala na městském úřadě v Mělníku. Autoři se v názorech 

o příspěvku na péči shodují, což je ovšem dáno tím, že příspěvek na péči je stanoven 

zákonem. 

V mé teoretické části jsem se jako první zabývala historií sociální práce. Bylo to 

proto, že si myslím, že je velmi důležité znát historii svého povolání a také jsem zjistila, 

že již ve starověku se najdou zmínky o sociálním cítění se zdravotně znevýhodněnými a 

již zde se vyskytla určitá pomoc těmto skupinám.  

Dále jsem se v teoretické části okrajově zabývala tím, co to je zdravotní 

znevýhodnění. Myslím si, že toto vědět je pro sociální pracovnici velmi důležité. Také 

zde popisuji, co by měla sociální pracovnice na tomto úseku znát. Měla jsem zde 

dokonce praxi a mohu říci, že to byla nejvíce poučná praxe, jakou jsem kdy měla, a moc 

se mi zde líbilo. Práce na úseku pro osoby se zdravotním znevýhodněním je velmi 

činorodá a užitečná. Moc obdivuji sociální pracovnice, které zde pracují. Pak se již plně 

věnuji příspěvku na péči.  

Nejzajímavější pro mě byla praktická část a to protože jsem se zde dozvěděla 

mnoho zajímavých věcí, seznámila jsem se s danou problematikou v praxi a setkala se 

se zdravotně znevýhodněnými klienty, kteří pobírají příspěvek na péči.  

Dále jsem v mé práci vypsala všechna centra sociálních služeb na Mělnicku.  

Dotazníkové šetření bylo pro mě velmi přínosné, především pro možnost setkat se 

se zdravotně znevýhodněnými lidmi osobně a blíže se seznámit s jejich problémy.  



 

45 
 

Velmi jsem se bála následného zpracovávání dotazníků a jejich vyhodnocování 

pomocí grafů. Nakonec si myslím, že jsem to zvládla a doufám, že se Vám má práce 

bude líbit. 
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Summary 

 

Care Allowance in Mělník Region 

 

My motivation for choosing this topic was my practical training in municipal authority 

Mělník. I chose this work because I had my practical training there and it was really 

nice experience for me. When I finish this school, I want to work in this department. 

Every person can become disabled from one day to the next one. He or she may need 

the assistance from another person. This allowance cannot be exploited.  

 My main goal was to determine whether the allowance for this care is sufficient for 

the payment of social services. I was also interested if the allowance for care is mainly 

used by more women or men. 

In my theoretical part I described the history of social work, because I think that history 

of social work is really important. What is the health disadvantage and what a social 

worker in the department for people with disabilities should know. I focused my 

attention on the fact, what is meant by care allowance. This benefit is given according 

to the level of health disadvantage. Care allowance is provided under the Social 

Services ACT No. 108/2006 Coll. But since 2006 there have been some changes.  

Care allowance is social benefit that is provided for the disadvantaged people who are 

dependent on the assistance of another person. There are four levels of health 

disadvantage. Health disadvantage benefit is given according to the type. The 

allowance for people under 18 years of age in a calendar month is 3 000 CZ, in the first 

level, in the second level is 6 000 CZ, in the third level is 9 000 CZ, in the fourth level is 

12 000 CZ (this person is totally dependent on assistance of another person). The 

allowance for people older than 18 years for a calendar month is 800 CZ, in the first 

level, in the second level is 4 000 CZ, in the third level is 8 000 CZ, in the fourth level is 

12 000 CZ. 
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In the practical part of my work I wanted to determine whether the allowance for care 

is sufficient for the payment of social services. To meet this goal, I chose the 

questionnaire method, which I assessed, and created graphs. I formulated 40 

questionnaires, 20 of them I gave to the clients in institutional care, and the other 20     

I gave to the clients of home care. I also wanted to map social services in Mělník region. 

The care allowance is sufficient to cover social services according to my findings. I 

managed to confirm only some hypotheses e.g. I confirmed that this care allowance is 

mostly used by the age category of people in their sixties and older.  My survey is only 

informational because I didn’t have the sufficient number of respondents. I hope I 

successfully met the aims of my assignment. 

 

Key words: allowance for care, levels of health disadvantage, municipal authority, 

disabled, social work, health disadvantage, department for people with disabilities, 

levels of health disadvantage, assistance of another person 
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Dotazník  

Milí respondenti, prosím vás o několik minut Vašeho času na vyplnění 

anonymního dotazníku. Dotazník Vám zabere cca 10 minut. Dotazník je pro 

mou absolventskou práci na VOŠ Mills. 

Děkuji Vám za ochotu, studentka Lucie Janoušková 

 

Q1 – Jakého jste pohlaví?  

a) žena 

b) muž 

 

Q2 - Kolik vám je let? 

a) 0-30 

b) 31-60 

c) 60 a více 

 

Q3 - Jaký stupeň postižení máte v rámci příspěvku na péči? 

a)  I 

b)  II 

c)  III 

d)  IV 

 

Q4 - Pomáhá Vám rodina s péčí?  

a) ano 

b) ne 

c) vystačím si sám/sama
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Q5 - Pokud vám rodina pomáhá s péčí tak jak? 

a) finančně 

b) pomáhá vám s domácností 

c) pomáhá vám s vařením či vám uvaří 

d) pomáhá vám s péčí o zdraví 

 

Q6 - Stačí Vám příspěvek na péči k uhrazení sociálních služeb? 

a) ano 

b) ne 

 

Q7 - Pomáhá Vám rodina či jiná osoba finančně? 

a) ano 

b) ne 

c) mám svůj vlastní finanční zdroj 

 

Q8 - Je podle vás výše příspěvku dostačující k uhrazení sociálních služeb 

souvisejících s daným znevýhodněním? 

a) ano 

b) ne 

 

Q9 - Kdyby byl příspěvek na péči vyšší, na co byste ho využili? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
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