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Úvod 

 

Pro absolventskou práci „Příspěvek na péči u osob nad 18 let a jeho vyuţívání                

na Novoměstsku“, jsem si zvolila oblast příspěvku na péči, který jiţ od roku 2007 patří 

mezi nástroje sociální politiky v České republice. 

 

Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, který 

nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, přinesl zásadní změny v této oblasti. Změny spočívají 

jak v pojetí sociálních sluţeb, jejich formách, druzích, podmínkách poskytování, tak i v 

přístupu k finančním prostředkům. Lidem příspěvek na péči nejen ulehčuje nepříznivou 

situaci, ale díky němu si mohou potřebnou péči zejména prostřednictvím sluţeb sociální 

péče zajistit podle svého svobodného uváţení a to v domácím prostředí, nebo 

v zařízeních, která tyto sluţby poskytují. 

 

Téma, které se dotýká příspěvku na péči, jsem zvolila z několika důvodů. Pracuji na 

Obecním úřadě s rozšířenou působností na odboru sociálních věcí v Novém Městě nad 

Metují jako referentka na úseku dávek pro osoby zdravotně postiţené a mám tedy k této 

oblasti blízko. Dalším důvodem byla snaha o zpřehlednění vyuţívání uvedené dávky 

vyplácené občanům, zjistit její návratnost do sociálních sluţeb a seznámit se                  

s vnímáním této dávky a chápáním jejího vyuţití ve smyslu zákona o sociálních 

sluţbách. 

     

Teoretickou část své absolventské práce věnuji právní úpravě příspěvku na péči              

a následným souvisejícím předpisům, kterými je tento zákon postupně doplňován. Dále 

se budu zabývat cílovou skupinou příjemců příspěvku na péči, podmínkami nároku, 

průběhu řízení o příspěvek, kontrolou vyuţívání příspěvku a přehledem sociálních 

sluţeb podle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

     

V praktické části absolventské práce se budu věnovat nabídce sociálních sluţeb 

v obvodu Nového Města nad Metují, představím kazuistiku klienta a jeho způsob 

vyuţití příspěvku na péči.  
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Dále bych, na základě výsledků dotazníkového šetření, ráda podala přehled o vyuţívání 

příspěvku na péči v jednotlivých stupních závislosti v rámci uvedeného správního 

obvodu. Z tohoto přehledu bude patrné, zda příjemci příspěvek vyuţívají k zajištění 

pomoci v okruhu svých blízkých, v sociálních sluţbách, nebo ji vyuţívají k jiným 

účelům a jak jsou s nabídkou sluţeb v tomto regionu spokojeni.  
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1  Cíl absolventské práce 

 

1.1  Hlavní cíl 

 

 popsat právní úpravu příspěvku na péči podle zákona o sociálních sluţbách a dále 

zmapovat jeho vyuţívání v jednotlivých stupních závislosti a zjistit jeho návratnost        

do sociálních sluţeb v Novoměstském regionu u občanů nad 18 let věku. 

 

1.2  Dílčí cíle 

 

 Vypracovat přehled sluţeb, které jsou příjemci příspěvku nejvíce vyuţívány 

 Zjistit jakým způsobem je příspěvek na péči vyuţíván. Jaká část je vyuţívána         

na pokrytí nákladů spojených s péčí o svou osobu, nebo zda tato dávka slouţí        

na  výdaje, které nesouvisí se zajištěním péče.  

 Zmapovat, jaká část příspěvku je vyuţívána na pokrytí nákladů spojených s péčí 

 Zhodnotit spokojenost s nabídkou sluţeb v regionu Nového Města nad Metují 
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2  Teoretická část 

 

2.1  Zákon o sociálních službách a jeho cíle 

 

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů, který přinesl řadu změn do oblasti sociálních sluţeb včetně jejich 

financování.  

     

Zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory osobám, které se nachází 

v nepříznivé sociální situaci a to prostřednictvím sociálních sluţeb a příspěvku na péči, 

který dává občanu svobodnou volbu při volbě potřebné sluţby. Dále zákon upravuje 

podmínky pro poskytování sociálních sluţeb a předpoklady pro výkon povolání 

sociálních pracovníků ve všech institucích, kde sociální pracovníci působí.   

 

Vojtěch Krebs v publikaci Sociální politika vydané v roce 2007 označuje zákon            

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, jako nový model financování sociálních sluţeb, 

jehoţ cílem byly změny v oblasti financování.  

 

Jako hlavní cíle změn v oblasti financování sociálních sluţeb uvádí: 

 zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení služeb a reverzibilní přechod od 

„pasivního závislého pacientství“ k „aktivnímu klientství“, 

 sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty poskytujícími 

péči za podmínek jejich akreditace, zajistit jejich rovnoprávné postavení a stabilní 

financování, 

 zabezpečit spoluúčast občana (klienta a pacienta) při řešení jeho sociální situace, 

 zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižené občany a starobní důchodce, 

 nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče, 

 reagovat na evropské trendy 

 

To vyžaduje: 

 zvýšit odpovědnost a působnost obcí při zabezpečování sociálních služeb, 

 zvýšit roli příjemce služeb, 

 roli státu vymezit tak, aby:  
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 došlo k posílení příjmu občana, tak aby si službu mohl koupit, 

 byla zabezpečena ochrana občana (kontrolou zda je zabezpečen 

odpovídajícím způsobem) 

 byl garantem za zabezpečení klasifikace zdravotního postižení                           

a multidisciplinárního posouzení žadatele, 

 přispíval poskytovatelům na provozování služeb sociální intervence dotace, 

eventuálně se podílel na financování těchto služeb hrazením smluvní ceny 

apod., 

 byly stanoveny jednotné podmínky akreditace subjektů poskytujících 

sociální služby, na jejichž základě by došlo k vytvoření sítě sociálních 

služeb, 

 poskytoval příspěvek organizacím, jichž je zřizovatelem  

[KREBS, 2007, s. 275] 

 

2.2  Příspěvek na péči 

 

Jedním z přínosů zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách je příspěvek na péči, 

který nahradil příspěvek při péči o osobu blízkou, jenţ byl vyplácen do konce roku 2006 

osobám, kteří pečovali o bezmocnou osobu nebo dítě dlouhodobě těţce zdravotně 

postiţené vyţadující mimořádnou péči. Osobám, kterým náleţel zvýšený důchod pro 

bezmocnost podle zákona o sociálním zabezpečení se od platnosti zákona o sociálních 

sluţbách č. 108/2006 Sb. vyplácí příspěvek na péči podle stupňů bezmocnosti do doby 

nového posouzení zdravotního stavu na základě kontroly, nebo nového stanovení jiného 

stupně závislosti. 

 

2.2.1  Účel příspěvku na péči 

 

Příspěvek na péči je měsíčně opakující se dávka poskytovaná státem fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situaci, zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, které 

jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tato dávka umoţňuje lidem, aby si podle 

svého uváţení a podle svých potřeb, zajistili potřebnou pomoc.   
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2.2.2  Podmínky pro přiznání příspěvku na péči 

 

Dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, má 

nárok na příspěvek osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti 

v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud ji tuto pomoc poskytuje osoba blízká 

nebo jiná fyzická osoba (a tuto činnost nevykonává jako podnikatel), poskytovatel 

sociálních sluţeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních sluţeb, anebo 

speciální lůţkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Okruh oprávněných osob pro 

poskytování příspěvku i pro poskytování sociálních sluţeb je uveden v § 4 zákona o 

sociálních sluţbách. 

 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje nepříznivý zdravotní stav, který 

podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a který omezuje duševní, 

smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. 

[KRÁLOVÁ-RÁŢOVÁ, 2009, s. 15] 

 

2.2.3  Stupně závislosti a výše příspěvku 

 

Zákon o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, člení 

závislost osoby na pomoci jiné fyzické osoby do čtyř stupňů závislosti. Podle stupně 

závislosti a věku náleţí ţadateli určitá výše příspěvku na péči.  
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Tabulka č. 1 

Tabulka stupňů závislosti a výše příspěvku platná do 31. 12. 2010 [vlastní] 

 

stupeň závislosti

 
nad 18 let do 18 let nad 18 let do 18 let

I.  lehká závislost více neţ 12 úkonů více neţ 4 úkony 2 000 Kč 3 000 Kč

II. středně těţká 

závislost
více neţ 18 úkonů více neţ 10 úkonů 4 000 Kč 5 000 Kč

III.těţká závislost více neţ 24 úkonů více neţ 15 úkonů 8 000 Kč 9 000 Kč

IV. úplná závislost více neţ 30 úkonů více neţ 20 úkonů 12 000 Kč 12 000 Kč

počet úkonů - každodenní 

pomoc/dohled
výše příspěvku - Kč/měsíc

 

 

Tabulka č. 2 

Tabulka stupňů závislosti a výše příspěvku platná od 01. 01. 2011 [vlastní] 

 

stupeň závislosti

 
nad 18 let do 18 let nad 18 let do 18 let

I.  lehká závislost více neţ 12 úkonů více neţ 4 úkony 800 Kč 3 000 Kč

II. středně těţká 

závislost
více neţ 18 úkonů více neţ 10 úkonů 4 000 Kč 5 000 Kč

III.těţká závislost více neţ 24 úkonů více neţ 15 úkonů 8 000 Kč 9 000 Kč

IV. úplná závislost více neţ 30 úkonů více neţ 20 úkonů 12 000 Kč 12 000 Kč

počet úkonů - každodenní 

pomoc/dohled
výše příspěvku - Kč/měsíc

   

 

Závislost osoby na pomoci jiné osoby se posuzuje na základě hodnocení schopnosti 

zvládat celkem 36 stanovených úkonů, při kterých osoba z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého stavu potřebuje kaţdodenní pomoc, nebo dohled. 
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Při hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti, se přihlíţí 

k věku posuzované osoby. U dětí je nutné přihlíţet nejen k věku, ale i k rozsahu, 

intenzitě a náročnosti poskytované pomoci a dohledu. Tyto schopnosti se zároveň 

porovnávají s péčí o zdravé dítě téhoţ věku. 

  

2.2.4  Posuzování závislosti u dospělých osob     

 

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby se dělí na čtyři stupně. Toto rozdělení umoţňuje 

zhodnotit potřeby osob, jejichţ dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyţaduje 

poskytování péče. Při hodnocení úkonů za účelem stanovení stupně závislosti se 

hodnotí schopnost zvládat jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti, 

které jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Pokud je osoba 

schopna zvládnout některý z úkonů pouze částečně, povaţuje se takový úkon pro účely 

hodnocení jako úkon, který osoba nezvládá. Úkon se povaţuje za zvládnutý, jestliţe je 

posuzovaná osoba schopna samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu 

úkonu, úkon provádět obvyklým způsobem a kontrolovat jeho správnost. Počet úkonů, 

při kterých osoba závislá na péči jiné osoby vyţaduje pomoc, se sčítají. Celkový počet 

úkonů, při kterých je potřeba zajistit péči, odpovídá určitému stupni závislosti. 

 

Úkony pro hodnocení schopnosti zvládat úkony   

 

Tabulka č. 3  

Úkony péče o vlastní osobu [vlastní] 

 

příprava stravy podávání a porcování stravy 

přijímání stravy, dodrţování pitného 

reţimu 
mytí těla 

koupání nebo sprchování péče o ústa, vlasy, nehty, holení 

výkon fyziologické potřeby včetně 

hygieny 
vstávání z lůţka, uléhání, změna poloh 
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sezení, schopnost vydrţet v poloze vsedě stání, schopnost vydrţet stát 

přemisťování předmětů denní potřeby chůze po rovině 

chůze po schodech nahoru a dolů 
výběr oblečení, rozpoznání jeho 

správného vrstvení 

oblékání, svlékání, obouvání, zouvání orientace v přirozeném prostředí 

provedení si jednoduchého ošetření dodrţování léčebného reţimu 

         

 

Tabulka č. 4. 

Úkony soběstačnosti [vlastní] 

  

komunikace slovní, písemná, neverbální, 
orientace vůči osobám, v čase a mimo 

přirozené prostředí, 

nakládání s penězi nebo jinými cennostmi obstarávání osobních záleţitostí, 

uspořádání času, plánování ţivota, 
zapojení se do sociálních aktivit 

odpovídajících věku, 

obstarávání si potravin a běţných předmětů 

(nakupování) 
vaření, ohřívání jednoduchého jídla 

mytí nádobí běţný úklid v domácnosti 

péče o prádlo přepírání drobného prádla 

péče o lůţko obsluha běţných domácích spotřebičů 

manipulace s kohouty a vypínači 
manipulace se zámky, otevírání, 

zavírání oken a dveří 

udrţování pořádku v domácnosti, nakládání 

s odpady 

další jednoduché úkony spojené 

s chodem a udrţováním domácnosti 
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2.2.5  Nárok na příspěvek a jeho vyplácení 

 

Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění podmínek odůvodňujících, aby osobě byl 

přiznán některý ze stupňů závislosti. Podmínkou rovněţ je, ţe osoba patří do okruhu 

oprávněných osob podle § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 

[KRÁLOVÁ-RÁŢOVÁ, 2008] 

Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním ţádosti o přiznání příspěvku a splněním 

podmínek pro nárok. Příspěvek můţe být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku 

kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o příspěvku na základě ţádosti 

nebo z moci úřední. 

Příspěvek je vyplácen oprávněné osobě, zákonnému zástupci, nebo zmocněné fyzické 

osobě měsíčně, v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleţí. Výplata probíhá 

poštovní poukázkou, na účet zvolený příjemcem, nebo v hotovosti. Příspěvek nenáleţí 

osobě v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, pokud tato hospitalizace trvá 

déle, neţ jeden kalendářní měsíc.  

 

2.2.6  Povinnosti žadatele 

 

V průběhu řízení o příspěvku i v době pobírání jsou stanoveny povinnosti osob, jejichţ 

splnění je nezbytné pro získání nejen podkladů pro rozhodnutí, ale i pro běţné 

vyplácení a vyuţívání příspěvku. 

Pro uvedené osoby platí tyto povinnosti: 

 doloţit všechny skutečnosti rozhodné pro nárok, výši a výplatu příspěvku 

 podrobit se sociálnímu šetření 

 podrobit se vyšetření zdravotního stavu na základě výzvy lékařské posudkové 

sluţby 

 plnit ohlašovací povinnosti do 8 dnů obci s rozšířenou působností skutečnosti, 

které jsou rozhodné pro nárok na příspěvek a změny ve skutečnostech, které 

byly uvedeny v ţádosti 

 vyuţívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci 

Povinnosti hlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností některé skutečnosti, 

které mají vliv na výplatu, mají i fyzické a právnické osoby, které oprávněným osobám 

poskytují pomoc a v jejichţ zařízení příjemci dávky ţijí a sluţby vyuţívají. 
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2.3  Řízení o příspěvku 

 

V řízení ve věcech příspěvku na péči se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád a podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších 

předpisů, který stanoví některé odchylky od ustanovení správního řádu. 

 

2.3.1  Žádost o příspěvek a její náležitosti. 

 

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné ţádosti na 

předepsaném tiskopise: „Žádost o příspěvek na péči“ (viz. příloha č. 1),  Návrh na 

změnu výše přiznaného příspěvku na péči“ (viz. příloha č. 2) a tiskopise „Oznámení o 

poskytovateli pomoci“ (viz. příloha č. 3) vydaném Ministerstvem práce a sociálních 

věcí. Ţádost i oznámení podává ţadatel na příslušném obecním úřadě s rozšířenou 

působností. [MICHALÍK, 2008] 

Pokud není ţadatel schopen jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení         

o příspěvku z moci úřední.   

Osobě, která vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopna jednat samostatně      

a zástupce nemá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoví pro řízení               

o příspěvku opatrovníka. 

Ţádost i oznámení obsahují tyto údaje: jméno a příjmení ţadatele, datum narození, 

rodné číslo, místo trvalého bydliště, popřípadě místo pobytu. Pokud ţádost podává 

zástupce ţadatele, je nutné vyplnit i údaje o zástupci. Údaje o ošetřujícím lékaři              

a způsobech výplaty dávky, jsou dalšími povinnými údaji, které souvisí se ţadatelem.  

 

2.3.2  Sociální šetření 

 

Sociální šetření provádí oprávněný sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou 

působností v rámci řízení o dávce. Toto šetření se provádí v přirozeném sociálním 

prostředí ţadatele. Za přirozené prostředí se povaţuje domácnost hodnocené osoby, 

jeho rodina, ale i zařízení sociálních sluţeb pokud ţadatel v takovém zařízení ţije. 

Do 31. 12. 2010 se v rámci uvedeného šetření hodnotily schopnosti zvládání 18 úkonů 

péče o vlastní osobu a 18 úkonů soběstačnosti. Pro účely zhodnocení daných úkonů 

pouţíval sociální pracovník předepsaný tiskopis „Záznam o šetření závislosti osoby na 
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pomoci jiné osoby“ (viz. příloha č. 4), který nabízel informační systém OKnouze. 

Vlastní hodnocení se provádělo u jednotlivých úkonů v rozmezí: zvládá, zvládá 

s dohledem, zvládá s pomocí, nezvládá. K záznamu o šetření závislosti přikládal 

sociální pracovník souhrnnou zprávu, která obsahovala celkové poznatky a údaje pro 

upřesnění sociální situace ţadatele o příspěvek.  

V souvislosti se zákonem č. 347/2010 Sb., ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce     

a sociálních věcí, došlo od 1. 1. 2011 ke změně § 25 odst.1, zákona č. 108/2006 Sb.,        

o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením dochází ke změně 

účelu sociálního šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného ţivota. Sociální 

pracovník jiţ nehodnotí schopnosti zvládání úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti 

v jednotlivých bodech, ale na základě svého sociálního šetření v přirozeném sociálním 

prostředí zjišťuje schopnost samostatného ţivota ţadatele. Popis sociální situace je 

zaměřen zejména na uspokojování potřeb péče ţadatele - například osobní hygieny, 

oblékání, stravování. Do záznamu se popisuje i zapojení ţadatele do pracovní činnosti, 

studia, způsob trávení volného času, způsob komunikace a další. Mimo uvedených 

úkonů se sociální pracovník zaměřuje při sociálním šetření i na stav bydlení, vybavenost 

pomůckami, bezbariérovost a dosah lékařské péče. O provedeném šetření vyhotovuje 

sociální pracovník „písemný záznam“ (viz. příloha č. 5), který spolu se ţádostí zašle 

lékařské posudkové sluţbě příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). 

 

2.3.3  Posuzování zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou 

 

Od 1. 7. 2009 posuzují stupně závislosti lékařské posudkové sluţby OSSZ místně 

příslušné podle trvalého bydliště ţadatele. Posudkoví lékaři jsou specializovaní 

odborníci v oboru medicíny a k tomuto účelu mají potřebnou aprobaci. Při posuzování 

stupně závislosti u ţadatele vycházejí ze zprávy o zdravotním stavu, který na základě 

ţádosti OSSZ dokládá ošetřující lékař ţadatele. Dále vycházejí z výsledku sociálního 

šetření provedeného pracovníkem obecního úřadu s rozšířenou působností                      

a z případného výsledku vlastního vyšetření zdravotního stavu posuzované osoby. 

V případě nejasností můţe posudkový lékař posuzovanou osobu také vyzvat, aby se 

podrobila vyšetření v určitém zdravotnickém zařízení.  
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Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) do 31. 12. 2010 zasílala výsledek 

posouzení stupně závislosti s uvedením úkonů, které osoba nebyla schopna zvládnout 

jako podklad pro rozhodnutí obecnímu úřadu s rozšířenou působností. 

Od 1. 1. 2011 zasílá OSSZ obecnímu úřadu stejnopis posudku. 

 

2.3.4  Rozhodnutí o příspěvku 

 

Obecní úřad s rozšířenou působností po doručení výsledku posudku (od 1. 1. 2011 nově 

stejnopisu) od lékařské posudkové sluţby OSSZ, oznámí účastníkům správního řízení, 

ţe se mohou seznámit s podklady rozhodnutí a popřípadě se k nim vyjádřit. Toto 

oznámení zasílá obecní úřad všem účastníkům řízení, kromě těch, kterým byl přiznán 

IV. stupeň závislosti, neboť těmto ţadatelům bylo vyhověno jejich ţádosti v plném 

rozsahu. Pokud po uplynutí lhůty určené k seznámení s podklady rozhodnutí (lhůta není 

zákonem přesně vymezena), ţadatel nevyuţije uvedené moţnosti, vydává příslušný úřad 

rozhodnutí o dávce. Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutí má ţadatel moţnost se 

odvolat na úřadě, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů od jeho převzetí. O odvolání 

proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhoduje příslušný 

krajský úřad. 

 

2.3.5  Kontrola využívání příspěvku 

 

Obec s rozšířenou působností kontroluje vyuţívání příspěvku na péči. Při kontrole se 

zaměřuje zejména na zajištění potřebné pomoci. To znamená, zda osobě, které byl 

příspěvek na péči přiznán, je poskytována pomoc v takovém rozsahu, jaká odpovídá 

stanovenému stupni závislosti. O výsledku provedené kontroly se provede zápis, který 

se stává součástí spisu. Kontrolu provádějí sociální pracovníci obecního úřadu 

s rozšířenou působností, kteří se prokazují při kontrole zvláštním průkazem, jenţ 

k tomuto účelu vydává obecní úřad. Průkaz obsahuje označení úřadu, fotografii 

sociálního pracovníka, jeho jméno, příjmení a sluţební číslo. Dle tohoto průkazu jsou 

pracovníci oprávněni vstupovat se souhlasem osoby do obydlí, v němţ příjemce 

příspěvku ţije. 
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Pokud je výsledkem kontroly zjištění, ţe příspěvek není vyuţíván k zajištění potřebné 

pomoci, závisí další postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností na 

okolnostech konkrétního případu. [KRÁLOVÁ-RÁŢOVÁ, 2008] 

U péče, která je zajišťována fyzickou osobou, můţe opatření obce spočívat v ustanovení 

příjemce příspěvku, nebo zastavení příspěvku. V závaţných případech můţe obec 

příspěvek i odejmout. Při poskytování péče registrovaným poskytovatelem sociálních 

sluţeb je obecní úřad povinen o této skutečnosti informovat orgán, který rozhodl o 

registraci sluţby. 

 

2.4  Poskytovatelé péče pro příjemce příspěvku 

  

2.4.1  Registrovaní poskytovatelé 

 

Sociální sluţby se poskytují na základě oprávnění k poskytování sociálních sluţeb, jenţ 

vzniká rozhodnutím o registraci, vydaným příslušným krajským úřadem. Krajský úřad 

vede registr poskytovatelů sociálních sluţeb, který v elektronické podobě spravuje 

MPSV. Registrace poskytovatelů sociálních sluţeb je vyţadována nejen u fyzických 

nebo právnických osob, ale rovněţ u organizační sloţky státu nebo územně správního 

celku, jehoţ jménem bude sociální sluţbu poskytovat organizační sloţka územně 

správního celku. [MATOUŠEK, 2007]  

 

2.4.2  Osoby blízké a jiné pečující osoby 

 

Péče o občany, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou o sebe starat sami, patří k 

morálním povinnostem těch, kteří jsou produktivní a zdraví. 

[RHEINWALDOVÁ, 1999, s. 10]  

Sami lidé zdravotně znevýhodnění nestojí pouze o soucit a péči v sebelepších 

zařízeních, ale chtějí ţít jako ostatní lidé. Vést rodinný ţivot ve společnosti svých 

nejbliţších, ţít ve vlastním domě. Nechtějí být vyčleněni z kaţdodenního ţivota 

společnosti. [MATOUŠEK, 2010] 
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I zákon o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pamatuje 

na zajišťování péče osobou blízkou, nebo jinou pečující osobou. Zákon tak umoţňuje 

osobě, jenţ je závislá na péči jiné osoby, setrvat v domácím prostředí a příslušníkům 

rodiny i jiným pečujícím osobám jí poskytovat potřebnou péči. Příjemce příspěvku tak 

vyuţívá příspěvek na úhradu péče nebo výdajů, které vzniknou pečující osobě, tj. 

rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem registrované sociální 

sluţby. Sluţby od osob blízkých i poskytovatelů sociálních sluţeb lze libovolně 

kombinovat podle potřeb osoby, která je na péči závislá.  

 

Osobám pečujícím o svého rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu, závislou na 

pomoci jiných, jsou ze zákona přiznány některé prvky sociální ochrany: 

 

 příspěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu s rodičovským příspěvkem 

 doba péče je hlavní pečující osobě obvykle započítána jako náhradní doba pro účely 

důchodového pojištění 

 hlavní pečující osoba je obvykle tzv. „státním pojištěncem“ v oblasti veřejného 

zdravotního pojištění, tj. za pečující osobu hradí pojištění stát 

 pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním uplatnění 

 doba péče se povaţuje za náhradní dobu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti 

 [www.mpsv.cz, 3] 
 

 

2.5  Sociální služby 

 

Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit 

kvalitu jejich života, popřípadě je v maximální možné míře do společnosti začlenit. 

[MATOUŠEK, 2007, s. 9] 

Sociální sluţby pomáhají lidem ţít běţným ţivotem - umoţňují jim pracovat, 

nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, 

starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality 

a důstojnosti jejich ţivota. Sociální sluţby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám 

i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních sluţeb patří 
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zejména senioři, lidé se zdravotním postiţením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří 

z různých důvodů ţijí "na okraji" společnosti. [www.mpsv.cz, 3] 

Systém sociálních sluţeb v ČR je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách. 

 

 

2.5.1  Definice sociálních služeb 

 

Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozumí činnost 

nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení (vyčlenění osoby mimo běžný život 

společnosti s nemožností zapojení se, v důsledku nepříznivé sociální situace). 

[JANOUŠKOVÁ, 2007, s. 33] 

Sociální sluţby jsou krátkodobé nebo dlouhodobé sluţby poskytované oprávněným 

uţivatelům. Cílem je zvýšení kvality klientova ţivota. [MATOUŠEK, 2008] 

Sociální sluţby jsou o lidech a o ţivotě, který vedou lidé ve svých společenstvích 

(komunitách). Chceme, aby všichni občané byli schopni vést aktivní ţivot ve svých 

komunitách. Aby komunitě dávali a aby od komunity dostávali. Někteří lidé potřebují 

určitou pomoc, aby byli schopni vést tento aktivní ţivot. Sociální sluţby existují proto, 

aby poskytovaly pomoc tam, kde je jich nejvíce třeba k tomu, aby lidé znovu získali 

svou nezávislost a mohli znovu zaujmout místo ve své komunitě [www.mpsv.cz, 4] 

      

Zákon o sociálních službách nabízí následující zásadní nástroje: 

 Kaţdému nabízí bezplatné sociální poradenství 

 Nabízí pestrou nabídku sociálních sluţeb, ze které si člověk můţe svobodně vybírat 

podle svého uváţení, finančních moţností či dalších individuálních preferencí 

 Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, je poskytována sociální dávka – 

příspěvek na péči  

 Zákon garantuje, ţe poskytované sluţby budou pro uţivatele bezpečné, 

profesionální a přizpůsobené potřebám lidí 
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 Zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na procesech rozhodování o rozsahu, 

druzích a dostupnosti sociálních sluţeb v jejich obci či kraji. 

 

2.5.2  Poskytovatelé sociálních služeb 

 

Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních sluţeb, 

zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho 

sami zřizují organizace poskytující sociální sluţby. 

Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum sluţeb, 

jsou rovněţ významnými poskytovateli sociálních sluţeb. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů 

sociální péče. Hlavním úkolem MPSV je příprava dlouhodobých systémových opatření, 

příslušných právních předpisů a podpora rozvoje kvality poskytovaných sluţeb. 

V ČR jsou některé sluţby, které spadají i do jiných rezortů státní správy, mohou být 

řízeny jinými ministerstvy a týká se jich široká oblast právních norem. Například 

kojenecké ústavy (Ministerstvo zdravotnictví), výchovné ústavy pro děti a mládeţ 

(Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy), léčebny dlouhodobě nemocných 

(Ministerstvo zdravotnictví), prevence kriminality (Ministerstvo vnitra), probační          

a mediační sluţba (Ministerstvo spravedlnosti). 

 

2.5.3  Základní rozdělení sociálních služeb 

 

Sociální sluţby jsou poskytovány ve formě: 

 terénní - sluţby jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociální prostředí 

 ambulantní - sociální sluţba, do které osoba dochází nebo je doprovázena 

 pobytové - sluţby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních sluţeb 

 

Sociální sluţby jsou souhrnem odborných činností, které pomáhají člověku řešit 

nepříznivou sociální situaci.  

Podle typu sociální situace rozlišujeme sluţby na: 

 sociální poradenství 

 služby sociální péče 

 služby sociální prevence 
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2.5.4  Specifikace jednotlivých druhů sociálních služeb 

 

 Sociální poradenství 

Sociální poradenství se dělí na dva typy: základní a odborné.  Potřebné informace jsou 

poskytovány osobám v nepříznivé sociální situaci a tak napomáhají v jejich řešení. 

Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních sluţeb. 

Odborné zahrnuje: občanské poradny, poradny pro děti a mládeţ, poradny pro oběti 

trestných činů a domácího násilí. Dále poradny pro osoby se zdravotním postiţením a 

pro seniory, manţelské a rodinné poradny, dluhové poradny a jiné. Sluţba obsahuje jak 

poradenství, tak i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 

činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sociální poradenství je poskytováno 

zdarma. 

 

 

 Služby sociální péče 

Suţby sociální péče jsou sluţby, které pomáhají osobám zajistit jejich fyzickou nebo 

psychickou soběstačnost. Cílem sluţeb sociální péče je umoţnit osobám v co nejvyšší 

míře zapojit se do běţného ţivota, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

 

 Osobní asistence 

Tato sluţba je určena osobám se zdravotním postiţením a osobám dříve narozeným,     

ve sjednaném čase a rozsahu v přirozeném domácím prostředí nebo zařízení. Osobní 

asistence je nápomocna při zvládání běţných úkonů v péči o vlastní osobu, při 

zajišťování chodu domácnosti, kontaktu s okolím, prosazování práv a zájmů klienta. 

Sluţba je poskytována za úplatu. 

 

 Pečovatelská služba 

Základní sluţba ambulantního nebo terénního typu, poskytována nejčastěji seniorům, 

dále dětem i osobám se zdravotním postiţením, kteří potřebují pomoc v oblasti osobní 

péče a péče o domácnost, a to v rozsahu předem dohodnutých běţných kaţdodenních 

úkonů. Péče je poskytována v přirozeném prostředí, nebo ve specializovaných 

zařízeních. Tuto sluţbu si můţe klient sjednat i na pomoc zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, prosazování práv a zájmů. Sluţba je poskytována za úplatu. 
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Bezplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve 

kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým 

manţelům po účastnících odboje starším 70 let. 

 

 Tísňová péče 

Terénní sluţba, při které se poskytuje nepřetrţitá, 24 hodinová hlasová a elektronická 

komunikace. Sluţba je určena pro seniory a osoby se zdravotním postiţením. Sluţba je 

poskytována za úplatu. 

 

 Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba 

Terénní nebo ambulantní sluţba. Tato sluţba je určena lidem, jejichţ schopnosti jsou 

sníţeny z důvodu věku nebo zdravotního postiţení - v oblasti komunikace a orientace. 

Hlavním cílem je pomoc při vyřizování si vlastních záleţitostí.    

 

 Podpora samostatného bydlení 

Spočívá v pomoci při zajištění chodu domácnosti a v pomoci při dalších aktivitách 

včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sluţba je určena osobám, 

které mají sníţenou soběstačnost, zejména z důvodu zdravotního postiţení, chronického 

a duševního onemocnění. 

 

 Odlehčovací služby – úlevové (respitní) péče 

Odlehčovací sluţby mohou být terénní, ambulantní nebo pobytové. Sluţby jsou 

poskytovány osobám se zdravotním postiţením a seniorům, jejichţ situace vyţaduje 

pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti, a která potřebuje 

odpočinek. Sluţba obsahuje pomoc při běţných úkonech péče, které zdravotně 

postiţený nebo senior potřebuje. Tato sluţba umoţňuje sníţit pečovatelskou zátěţ členů 

rodiny. 

 

 Centra denních služeb 

V centrech denních  sluţeb se poskytují  ambulantní  sluţby s cílem posílit samostatnost 

a soběstačnost osob se zdravotním postiţením a seniorů. Sluţba obsahuje pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, stravování, výchovné, 
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vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. 

 

 Denní, případně týdenní stacionáře 

Stacionáře denní poskytují ambulantní sluţby ve specializovaném zařízení seniorům, 

osobám se zdravotním postiţením a osobám ohroţeným uţíváním návykových látek, 

jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Stacionáře týdenní poskytují navíc uvedeným osobám i pobytové sluţby, také 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Některé stacionáře zajišťují i dopravu 

uţivatelů z domova do zařízení a zpět. Se stacionářem nebo s pobytovým zařízením 

můţe být propojena i sociálně terapeutická dílna. 

 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 

Domovy pro osoby se zdravotním postiţením a pro osoby chronicky duševně nemocné, 

závislé na návykových látkách a osoby s demencí poskytují dlouhodobé pobytové 

sluţby osobám, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné osoby. Sluţba obsahuje pomoc při 

zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, ubytování, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Některé domovy 

vyčleňují své části pro soběstačnější obyvatele a profilují je jako chráněné bydlení. 

Sluţba se poskytuje za úplatu. 

 

 Domovy pro seniory 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové sluţby seniorům, kteří vyţadují 

pomoc jiné osoby. Sluţba obsahuje pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní 

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

poskytnutí stravy, ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za 

úplatu. 
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 Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová sluţba poskytovaná osobám se zdravotním 

postiţením, které potřebují pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení můţe být pro 

jednotlivce, ale i pro skupinu uţivatelů. Osobám vyuţívajícím sluţbu chráněného 

bydlení se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Sluţba obsahuje podle 

potřeb uţivatele poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, poskytnutí ubytování, 

pomoc při chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

 

 Sociálně zdravotní služby 

Sociálně zdravotní sluţby jsou určeny osobám, které jiţ nepotřebují akutní zdravotní 

lůţkovou péči, ale nejsou soběstační. Potřebují pomoc druhé osoby při běţných 

kaţdodenních úkonech a tuto pomoc jim nelze z váţných důvodů zajistit v domácím 

prostředí. Sociálně zdravotní sluţby jsou poskytovány v pobytových zařízeních 

sociálních sluţeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Sluţby sociální péče, 

které jsou poskytovány v rámci sociálně zdravotních sluţeb, a to i základních, hradí 

klient. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

 

 

 Služby sociální prevence 

Sluţby sociální prevence slouţí zejména k předcházení sociálního vyloučení osob, které 

jsou sociálním vyloučením ohroţeny z důvodu sociální situace, ţivotních návyků          

a způsobu ţivota vedoucího ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí a ohroţení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné osoby. Sluţby 

sociální prevence pomáhají osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace            

a chrání společnost před vznikem a šířením neţádoucích společenských jevů. 

 

 Služby rané péče 

Sluţby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se 

zdravotním postiţením nebo jehoţ vývoj je ohroţen v důsledku nepříznivého sociálního 

prostředí. Sluţba je zaměřena na podporu rodiny, podporu vývoje dítěte, a je 

poskytována především v domácnosti.   
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 Telefonická krizová intervence 

Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem 

v situaci, kterou klient proţívá jako zátěţovou, nepříznivou a ohroţující. Je zaloţena na 

jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm 

telefonické krizové intervence.  

 

 Tlumočnické služby 

Terénní nebo ambulantní sluţba je určena osobám, které trpí poruchami komunikace. 

Jedná se především o osoby se smyslovým postiţením, kterým jejich postiţení 

nedovoluje běţně komunikovat. 

 

 Azylové domy 

Azylové domy u nás zřizují magistráty, obce a církve. Poskytují pobytové sluţby na 

přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou 

bydlení. Sluţba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 

ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

 

 Domy na půl cesty 

Domy na půl cesty poskytují pobytové sluţby na přechodnou dobu, obvykle jeden rok    

a jsou určeny osobám do věku 26 let. Sluţba obsahuje poskytnutí ubytování, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc 

při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje za úplatu. 

 

 Kontaktní centra 

Tato centra jsou nízkoprahová komunitní zařízení, která navazují kontakt s osobami 

ohroţenými závislostí na návykových látkách. Cílem sluţby je minimalizovat sociální    

a zdravotní rizika spojená se zneuţíváním návykových látek, formou nabízení 

příleţitosti k nerizikovému trávení volného času. Sluţba obsahuje terapeutické činnosti 

a pomoc při prosazování práv a zájmů. Mnohdy tato centra organizují pro uvedenou 

cílovou skupinu i víkendové a prázdninové akce v přírodě. Sluţba se poskytuje 

bezúplatně. 
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 Krizová pomoc 

Krizová pomoc je sluţba, kterou lze poskytovat ambulantně nebo formou pobytu na 

přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohroţení zdraví nebo ţivota, kdy 

po určité období nemohou sami řešit svojí nepříznivou situaci. Tato sluţba poskytuje 

ubytování, stravu, nebo pomoc při zajištění stravy a ubytování,  terapeutické  činnosti    

a  pomoc  při  prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

 

 Intervenční centra 

Intervenční centra poskytují ambulantní, terénní nebo pobytové sluţby, které pomáhají 

osobám ohroţeným násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob ţijících s 

nimi ve společném bytě nebo domě. Centra poskytují bezprostřední individuální 

psychologickou a sociální pomoc osobám ohroţeným domácím násilím, následnou 

pomoc sociální, lékařskou, psychologickou i pomoc právní povahy. Dále poskytují 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmech a při obstarávání osobních 

záleţitostí. 

 

 Nízkoprahová denní centra 

Cílem nízkoprahových denních center je poskytovat osobám v krizové nebo obtíţné 

ţivotní situaci spojené se ztrátou bydlení, místo k dennímu pobytu, základní stravu, 

hygienický servis a nabídku sociálního poradenství, které sniţuje riziko související 

s ţivotem na ulici.   

 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Ambulantní nebo terénní sluţby určeny pro děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let, které 

jsou ohroţeny společenskými negativními jevy. Tato sluţba můţe být podle přání 

uţivatele anonymní. 

 

 Noclehárny 

Noclehárny poskytují ambulantní sluţby osobám, které se nacházejí bez přístřeší.  

Nabízí moţnost vyuţití  hygienického zařízení, přenocování, poskytnutí stravy a 

poskytnutí nebo zprostředkování informací. Sluţba se poskytuje za úplatu, kterou 

stanoví poskytovatel. 
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 Služby následné péče a doléčovací 

Sluţby následné péče a doléčovací jsou sluţby, poskytující následnou péči ambulantně 

osobám závislým na návykových látkách, které jiţ absolvovali ambulantní nebo ústavní 

léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Dále osobám s chronickou 

psychickou poruchou. Sluţba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování 

práv a zájmů. Poskytuje se bezúplatně. 

 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním  

postižením  

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním 

postiţením, u kterých existují určitá rizika spojená s důsledkem dopadů dlouhodobé 

obtíţné sociální situace a tuto situaci nedokáţí sami bez pomoci překonat. Sluţba 

obsahuje výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

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

Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

 

 Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou sluţby poskytované osobám se sníţenou soběstačností 

z důvodu zdravotního postiţení, které se nemohou z tohoto důvodu zapojit do běţného 

pracovního procesu na otevřeném ani chráněném trhu práce. Uţivatelé sluţby               

si prostřednictvím sociálně pracovní terapie vytváří, osvojují a zdokonalují pracovní 

návyky a dovednosti. 

 

 Terapeutické komunity 

Terapeutické komunity poskytují pobytové sluţby na přechodnou dobu pro osoby se 

závislostmi a psychickými poruchami, se zájmem začlenění do běţného ţivota. Sluţba 

obsahuje poskytnutí stravy, ubytování, terapeutickou činnost, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje 

za úplatu. 

 

 Terénní programy 

Terénní programy jsou sluţby určené pro problémové skupiny dětí, mládeţe, uţivatele 

drog, osoby bez přístřeší, osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné 
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sociálně ohroţené skupiny. Cílem sluţby je vyhledávání těchto osob, minimalizování 

rizik jejich způsobu ţivota. Sluţba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sluţba se poskytuje bezúplatně. 

 

 Sociální rehabilitace 

Tato sluţba je určena osobám se zdravotním postiţením. Sociální rehabilitace je 

zaměřena na nácvik potřebných dovedností, které uvedeným osobám pomáhají 

dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti, v co nevyšší moţné míře s ohledem na jejich 

zdravotní postiţení. Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění. 

[www.mpsv.cz, 3] 
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3  Praktická část 

 

V praktické části své absolventské práce podávám přehled o základních údajích regionu 

Novoměstska, a o odboru sociálních věcí, který v přenesené působnosti opakovanou 

dávku sociální péče – příspěvek na péči vyřizuje a vyplácí.  

Dále se věnuji jednotlivým sluţbám, které jsou občanům Novoměstska a jejich 

pečujícím osobám nápomocny při zajištění péče o nesoběstačnou osobu a uvedu 

kazuistiku klienta a způsob vyuţití přiznané dávky - příspěvku na péči.  

V poslední části pouţiji výsledky dotazníkového šetření a předloţím přehled v podobě 

grafického znázornění o vyuţívání jednotlivých sociálních sluţeb v uvedeném regionu, 

účelnost vyuţívání příspěvku a spokojenost s nabídkou poskytovaných sluţeb. 

 

3.1  Charakteristika regionu 

 

Základní charakteristika správního obvodu 

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují se rozkládá          

ve východní části Královéhradeckého kraje.  

Zahrnuje celkem 13 obcí (Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, 

Nahořany, Nové Město nad Metují, Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraţ, Slavětín nad 

Metují, Slavoňov, Vršovka), z nichţ statut města má pouze Nové Město nad Metují.  

Obec s rozšířenou působností Nové Město nad Metují je plošně druhým nejmenším 

obvodem v rámci Královéhradeckého kraje. Svojí rozlohou 9 810 ha zaujímá jen 2,1 % 

rozlohy kraje. 

Region Novoměstska se rozkládá na geografickém rozmezí úrodné níţinné části kraje   

a Orlického podhůří a je charakteristický kvalitním ţivotním prostředím. Severně od 

Nového Města, v údolí řeky Metuje, se nachází chráněná přírodní lokalita Peklo.        

Na šestině území se rozkládají lesy, zemědělská půda zaujímá dvě třetiny území. 

V regionu je velký zájem o bydlení. K 31. 12. 2009 ţilo v uvedeném regionu 14 391 

obyvatel, coţ představuje 2,63 % z celkové krajské populace.   
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Schéma č. 1  

Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností [www.novemestonm.cz, 1] 

  

 

Tabulka č. 5 

Počet obyvatel správního obvodu v jednotlivých obcích [vlastní] 

 

Obec ve správním obvodu Počet obyvatel k 31.12 2009 

Bohuslavice 1 011 

Černčice 470 

Jestřebí 167 

Libchyně 72 

Mezilesí 212 

Nahořany 516 

Nové Město nad Metují 9 878 

Provodov-Šonov 1 157 

Přibyslav 182 

Sendraţ 91 

Slavětín nad Metují 234 

Slavoňov 293 

Vršovka 108 

Celkový počet obyvatel 14391 
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3.2  Odbor sociálních věcí 

 

Činnost odboru: v samostatné působnosti 

(pro městské obvody Nové Město nad Metují, Krčín, Vrchoviny, Spy) 

 

Poskytuje odbornou pomoc při poskytování dávek sociální péče, poradenství.  

Plní úkoly na úseku sociálního zabezpečení (zákon č. 114/1998 Sb.)   

 

Činnost odboru: v přenesené působnosti 

(pro městské obvody Nové Město nad Metují, Krčín, Vrchoviny, Spy a obce 

Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí,  Nahořany (s obcemi Dolsko, 

Doubravice, Lhota u Nahořan, Městec),  Provodov – Šonov (s obcemi Kleny, Šeřeč, 

Václavice), Přibyslav, Sendraţ, Slavoňov (vč. osady Blaţkov), Slavětín nad Metují a 

Vršovka) 

 

 zabezpečuje informační sociální servis 

 posuzuje, zda se občan členského státu EU, hlášený na území ČR k pobytu, 

nestal neodůvodnitelnou zátěţí systému sociální péče 

 zajišťuje  sociálně - právní ochranu dětí a mládeţe 

 spolupracuje se správními úřady a jinými subjekty (s Úřadem práce, referátem státní 

sociální podpory, Okresní správou sociálního zabezpečení, Policií ČR, Městskou 

policií a dalšími státními i nestátními subjekty) 

 podle zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  vydává doporučení k 

uzavírání smluv o nájmu bytu zvláštního určení 

vyřizuje ţádosti o dávky sociální péče ve správním řízení:  dávky  pomoci v hmotné 

nouzi: příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamţitá pomoc, dávky 

občanům těţce zdravotně postiţeným: příspěvek na provoz motorového vozidla, 

příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní 

úpravu motorového vozidla; příspěvek na úpravu bytu, jednorázový příspěvek na 

opatření zvláštních pomůcek,  mimořádné výhody, příspěvek na péči 

[www.novemestonm.cz, 2] 
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Tabulka č. 6 

Průměrný počet (měsíční) vyplácených příspěvků na péči příjemcům starším 18 let 

v jednotlivých stupních závislosti v roce 2010 [vlastní] 

 

Stupeň 

závislosti 
I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

Počet    108 101 68 37 
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3.3 Sociální služby na Novoměstsku 

 

 Městské středisko sociálních služeb Oáza (MSSS Oáza) 

ul. Českých Bratří 1145, 549 01 Nové Město nad Metují 

sociální sluţba – terénní 

Pečovatelská služba 

 

MSSS OÁZA v Novém Městě nad Metují poskytuje pečovatelskou sluţbu v nájemním 

domě s pečovatelskou sluţbou v ul. Českých Bratří 1145, nebo v domácnostech seniorů, 

dočasně nemocných osob, rodin s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické 

osoby a občanů zbaveným způsobilosti k právním úkonům, jejichţ opatrovníkem je 

město Nové Město nad Metují. Dále pak seniorům z přilehlých obcí, na základě 

objednávky příslušného obecního úřadu.  

Pečovatelská sluţba podporuje uţivatele v zachování a prodlouţení samostatného 

způsobu ţivota v domácím prostředí, ve spolupráci s jeho rodinnými příslušníky.  

Kapacita: 150 klientů 

 

Provozní doba: pondělí – pátek od 7.00 do 19.00 hodin 

                         sobota, neděle, svátek od 9.00 do 19.00 hodin 

 

Pečovatelská sluţba zajišťuje na základě předchozí domluvy s klientem: 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 praní, mandlování a žehlení prádla 

 pravidelný úklid domácnosti 

 donášku nákupů a obědů 

 doprovody k lékaři, ke kadeřníkovi a na úřady 

 pomoc při osobní hygieně 

 koupání v bezbariérovém středisku osobní hygieny 

Cena sluţby: sluţby jsou poskytovány za úhradu a jsou stanoveny dle platné vyhlášky 

MPSV (č.505/2006 Sb.) a ceníku sluţeb MSSS Oáza (viz. příloha č. 7) 
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 Městské středisko sociálních služeb Oáza 

T. G. M. 1424, 549 01 Nové Město nad Metují 

sociální sluţba – ambulantní 

Centrum denních služeb – Domovinka 

 

Centrum denních sluţeb Domovinka podporuje seniory v aktivním způsobu ţivota, 

pomáhá upevňovat a obnovovat potřebné sebeobsluţné a mentální schopnosti a 

začleňovat je mezi vrstevníky. Zároveň poskytuje rodinným příslušníkům potřebný čas 

k regeneraci či poklidné práci. Je určena pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou 

zůstávat sami doma a přejí si strávit část svého dne se svými vrstevníky 

v bezbariérovém prostředí. 

Kapacita: 12 klientů 

 

Provozní doba: pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hodin 

 

Domovinka nabízí: 

 společnost vrstevníků 

 zajímavé programy – individuální dle potřeb jednotlivých klientů 

 kondiční a relaxační cvičení 

 pomoc při osobní hygieně a celkové koupeli 

 moţnost společného oběda 

Cena sluţby: sluţby jsou poskytovány za úhradu a jsou stanoveny dle platné vyhlášky 

MPSV (č.505/2006 Sb.) a ceníku sluţeb MSSS Oáza (viz. příloha č. 8) . 

 

 

 Městské středisko sociálních služeb Oáza 

T. G. M. 1424, 549 01 Nové Město nad Metují 

sociální sluţba – pobytová 

Odlehčovací pobyt 

 

Odlehčovací sluţba pomáhá seniorům překlenout přechodně nepříznivý zdravotní stav a 

umoţnit pečujícím rodinným příslušníkům potřebnou regeneraci sil pro další péči o 

jejich blízké. Sluţba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiţeným lidem, kteří 
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z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postiţení nemohou zůstat 

doma sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné osoby. Uţivatelé jsou 

především osoby propuštěné z nemocničního zařízení, čekatelé na umístění do domova 

pro seniory a osoby, o něţ trvale pečuje rodina, která potřebuje péči na určitý, předem 

domluvený čas přerušit. 

Kapacita: 5 lůţek 

 

Provozní doba: celoročně nepřetrţitý provoz mimo vánočních svátků (od 15. 12 – 1. 1.) 

 

Odlehčovací sluţba zajišťuje: 

 ubytování v jednolůţkových pokojích v bezbariérovém prostředí 

 pomoc při osobní hygieně a dopomoc při oblékání 

 příprava stravy, případně její podání 

 příprava a podání léků dle ordinace lékaře 

 praní, mandlování a ţehlení prádla 

 pravidelný úklid pokoje 

 zajišťování nákupů a obědů 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 aktivizační programy 

Cena sluţby: sluţby jsou poskytovány za úhradu a jsou stanoveny dle platné vyhlášky 

MPSV (č.505/2006 Sb.) a ceníku sluţeb MSSS Oáza (viz. příloha č. 9) . 

 

 

 Městské středisko sociálních služeb Oáza 

T. G. M. 1424, 549 01 Nové Město nad Metují 

sociální sluţba – pobytová 

Domov pro seniory 

 

Domov pro seniory je odbornou sociální sluţbou, která se snaţí prezentovat stáří jako 

plnohodnotnou etapu lidského ţivota s právem na sebeúctu, intimitu, respektování 

osobních potřeb a důstojného způsobu ţivota. Domov pro seniory Nového Města nad 

Metují a spádových obcí je určen osobám od 54 let s chronickým postiţením, osobám    

s tělesným, zrakovým postiţením a seniorům, kteří zejména pro svůj věk a zhoršený 
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zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, avšak nepotřebují 

nepřetrţitou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči. 

Kapacita: 45 lůţek 

Provozní doba: celoročně nepřetrţitý provoz  

Domov pro seniory zajišťuje: 

 ubytování v jednolůţkových a dvoulůţkových pokojích 

 pomoc při osobní hygieně 

 příprava stravy, podávání stravy, drobné nákupy 

 příprava a podání léků dle ordinace lékaře 

 praní, mandlování a ţehlení prádla 

 pravidelný úklid pokoje 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 aktivizační programy 

Cena sluţby: sluţby jsou poskytovány za úhradu a jsou stanoveny dle platné vyhlášky 

MPSV (č.505/2006 Sb.) a ceníku sluţeb MSSS Oáza (viz. příloha č. 10). 

 

 

 NONA – společnost zdravotně postižených, o.s. 

Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují 

sociální sluţba – pobytová 

Domov pro seniory 

 

Stacionář Nona poskytuje sluţby osobám s mentálním a kombinovaným postiţením 

v oblasti lehké a středně těţké mentální retardace, které ţijí na území 

Královéhradeckého kraje, ve věku od 4 do 8 let a od 15 do 50 let. Veškerá podpora 

uţivatele vychází z jeho individuálních potřeb, směřuje k maximálně moţnému rozvoji 

jeho osobnosti, k samostatnosti a k začlenění v co nejvyšší moţné míře do „běţného „ 

ţivota. Uţivatelé mají moţnost v zařízení plnohodnotně trávit svůj volný čas, být v 

„rodinném“ kolektivu, v kruhu svých vrstevníků. Rozvíjí své schopnosti, učí se novým 

dovednostem, věnují se svým zálibám. Kaţdý uţivatel má svůj individuální plán a má 

moţnost si vybírá z široké nabídky aktivit. 

Kapacita: 25 osob   
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Provozní doba: v pracovní dny od 7,00 hod do 14.00 hod 

    v době letních prázdnin je zařízení jeden měsíc uzavřeno    

 

Stacionář Nona zajišťuje: 

 pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu       

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenských prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí 

 doprava uţivatelů do zařízení a zpět domů (pro obce Náchod, Dobruška, Česká 

Skalice, Jaroměř)  

Cena sluţby: sluţby jsou poskytovány za úhradu a jsou stanoveny dle platného ceníku 

Denního stacionáře Nona 

 

 

 Život 90, o. s.  

Tř. Edvarda Beneše 1747, 500 12 Hradec Králové 12   

sociální sluţba – terénní 

Tísňová péče 

Posláním sociální sluţby je zvýšení bezpečnosti ţivota seniorů a zdravotně postiţených 

občanů, jejichţ soběstačnost je z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postiţení 

sníţena. Sluţba je poskytována osobám v Novém Městě nad Metují a okolních obcích, 

kteří jsou částečně nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, zvláště těm, o které se 

nemohou zcela postarat příbuzní nebo jiné blízké osoby a v případě, ţe nepotřebují 

nepřetrţitou ústavní péči a nechtějí ţít v domově pro seniory. Dispečink tísňové péče  

monitoruje uţivatele v jeho bytě a je s ním v oboustranném spojení.  

Kapacita: neomezena 

 

Provozní doba: nepřetrţitá 24 hodinová sluţba 
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Tísňová péče pomáhá v situacích: 

 kdyţ uţivatelé sluţby upadnou a bez cizí pomoci nedokáţí vstát a jsou mimo 

dosah telefonu 

 při náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo jakékoli ţivot ohroţující situaci 

 kdyţ se nemohou dovolat ţádné pomoci v nejbliţším okolí 

 při krizových situacích ţivelného charakteru (poţár, prasklé rozvody vody, únik 

plynu apod.) 

 při napadení jejich domácnosti 

Cena sluţby: sluţby jsou hrazeny uţivatelem dle ceníku Občanského sdruţení Ţivot 90   

 

 

 Společné cesty, o. s., Náchod 

Krámská 29, 547 01 Náchod 

sociální sluţba – terénní 

Osobní asistence 

 

Terénní sluţba poskytovaná seniorům a zdravotně postiţeným osobám v jejich 

přirozeném prostředí bez rozdílu věku, kteří potřebují dopomoc třetí osoby při zvládání 

běţných úkonů péče o vlastní osobu, chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím.  

Terénní sluţba nabízí tyto sluţby:  

 doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a podobně  

 pomoc při osobní hygieně, oblékání, podání jídla  

 společníky k vyplnění volného času  

 rehabilitaci, pedikúru a manikúru a další sluţby 

 vaření, nákupy, úklid 

 ostatní sluţby podle potřeb klienta 

Kapacita: 23 osob/den 

 

Provozní doba: sluţba je poskytována bez časového omezení 

Cena sluţby: sluţby jsou poskytovány za částečnou úhradu klienta 
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3.4  Kazuistika 

 

Osobní anamnéza: 

Paní A. J., bytem Nové Město nad Metují, narozena 1930 v Náchodě, vzdělání 

základní, pracovala jako prodavačka.  

Ve 20 letech se vdala, v současné době 15 let vdova, má 2 dcery. Nyní ve starobním 

důchodu.  

Rodinná anamnéza: 

Jmenovaná bydlí sama v bytě obce (1+1), ve třetím poschodí bez výtahu, 2 dcery ţijí  

ve vzdáleném městě. Návštěvy dcer probíhají přibliţně jednou za čtrnáct dní.  

Zdravotní anamnéza: 

Paní A. J. prodělala v ţivotě běţné nemoci. Před 10 a 8 lety podstoupila operace – 

náhrady kyčelních kloubů. V posledních dvou letech se zdravotní stav spojený 

s pohybovým aparátem zhoršuje. Po bytě přechází pomocí dvou francouzských holí. 

Byt opouští jen velmi málo. Nejčastěji za účelem návštěvy lékaře -  nutné kontroly 

zdravotního stavu a předepsání léků.   

Sociální anamnéza: 

Paní A. J. bydlí sama, dcery jí navštěvují přibliţně jednou za čtrnáct dní. V době 

návštěvy jí uklidí a vyperou prádlo. Paní A. J. zvládá základní péči o svou osobu 

s velkými obtíţemi. Má problémy s vycházením mimo byt. Dochází k omezení 

sociálních kontaktů. Je závislá na pomoci jiné osoby, zejména v oblasti nákupů. Nákupy 

zajišťuje sousedka bydlící v domě, kde paní A. J. ţije.  

Paní A. J. pobírá nízký starobní důchod, ze kterého hradí náklady na bydlení a ostatní 

osobní potřeby. Na sluţby, které by pomohly zajistit péči o její osobu v době 

nepřítomnosti dcer, nemá dostatek finančních prostředků.     

  

S paní A. J. jsem se setkala na MěÚ v Novém Městě nad Metují, na odboru sociálních 

věcí v září v roce 2008. Jmenovaná si za doprovodu své dcery, přišla poţádat                  

o příspěvek na péči.  

Na moţnost pobírání této dávky ji upozornil ošetřující lékař. 

Na základě podané ţádosti bylo v měsíci září roku 2008 provedeno sociální šetření 

v místě bydliště paní A. J., za přítomnosti její dcery. 
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Sociálním šetřením byla zjištěna omezená pohyblivost ţadatelky, coţ mělo význam i na 

její psychiku. Při šetření byla apatická a komunikovala minimálně. Ţadatelka 

potřebovala z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc při úkonech 

soběstačnosti, zejména: obstarávání osobních záleţitostí, obstarávání si potravin             

a běţných předmětů (nakupování), běţný úklid v domácnosti, péče o prádlo, zapojení se 

do sociálních aktivit odpovídajících věku. Dle výsledku sociálního šetření ţadatelka 

nezvládala nebo zvládala s pomocí 22 úkonů. 

Následně došlo k posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou sluţbou OSSZ. 

Dle výsledku lékařské posudkové sluţby vydaného v prosinci 2008 byla paní A. J. 

osobou, u které byl zjištěn II. stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.  

Paní A. J. se předem ve své ţádosti o příspěvek na péči vzdala práva na vyjádření 

k podkladům před vydáním rozhodnutí.  

V prosinci roku 2008 vydal MěÚ Nové Město nad Metují rozhodnutí o přiznání 

příspěvku na péči, s nárokem výplaty od září 2008 (od data podání ţádosti).  

Vyplácení příspěvku na péči velmi usnadnil ţadatelce ţivot. V současné době vyuţívá 

ţadatelka sluţby, které poskytuje pečovatelská sluţba v Novoměstském regionu, 

zejména donášku obědů a nákupů. Praní prádla a úklid nadále zajišťují její dcery v době 

návštěv. 

Přiznaná sociální dávka pomohla ţadatelce i v oblasti omezených sociálních vztahů. 

Dvakrát týdně paní A. J. dopravují pracovníci Městského střediska sociálních sluţeb 

Oáza, do centra denních sluţeb „Domovinka“. Zde jmenovaná vyuţívá poskytované 

sociální sluţby zaměřené na podporu aktivního způsobu ţivota. S těmito sluţbami je      

i spojena moţnost trávit plnohodnotně několik hodin v týdnu se svými vrstevníky 

v bezbariérovém prostředí. 

Paní A. J. příspěvek na péči výrazně zkvalitnil ţivot. Uvedená dávka jí umoţnila zajistit 

si svobodně péči o svou osobu podle svých potřeb v domácím prostředí a zároveň 

vyuţívat sluţby v denním zařízení, které ji zprostředkovávají sociální kontakt 

s vrstevníky. 

Bez přiznané sociální dávky – příspěvku na péči, by pro paní A. J., z důvodu nízkého 

starobního a vdovského důchodu, byly uvedené sociální sluţby nedostupné.    
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3.5  Metodika průzkumu 

 

K získání potřebných informací, jsem pouţila metodu pro zkoumání - kvantitativní  

výzkum, jehoţ výstupem je omezený rozsah informací o velice mnoha jedincích. 

[DISMAN, 1998]   

Jako základní nástroj k vytvoření průzkumu jsem pouţila dotazník, který jsem za tímto 

účelem sestavila. Dotazník patří k nejrozšířenějším metodám průzkumu. Vzhledem 

k věku respondentů jsem se snaţila, aby otázky byly formulované jasně a srozumitelně. 

V dotazníku jsem pouţila 10 otázek uzavřených a jednu otázku polozavřenou. 

Pouţití dotazníkové techniky v terénu, bylo anonymní z důvodu zachování důvěrného 

charakteru jednotlivých informací, aby se respondenti necítili existenčně ohroţeni. 

Průzkum jsem prováděla od prosince 2010 do března 2011. Celkem bylo rozdáno 100 

dotazníků osobám starším 18 let, které pobírají příspěvek na péči. Respondenti byli 

vybíráni náhodným výběrem, odpovídali dobrovolně a oslovováni byli sociálními 

pracovníky odboru sociálních věcí Obecního úřadu s rozšířenou působností v Novém 

Městě nad Metují, pracovníky pečovatelské sluţby a mnou. 

Z celkového počtu rozdaných dotazníků bylo vráceno 73 kusů, coţ činí 73% dotazníků 

od dotázaných respondentů. 
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3.6  Vyhodnocení průzkumu formou dotazníkového šetření 

 

První tři grafy obsahují údaje, které se týkají věku, bydliště a pohlaví dotázaných osob. 

 

Graf č. 1: pohlaví respondentů (vyjádřeno v procentech) 

 

  
Zdroj: vlastní průzkum

 30,14%  69,86%

ţeny

muţi

 

 

Z celkového počtu 73 dotázaných osob, jsou více zastoupeny ţeny v počtu 51, muţů    

je 22. 

 

Graf č. 2: bydliště respondentů (vyjádřeno v procentech) 

 

Zdroj: vlastní průzkum

69,87%

30,13%

město

venkov

 

 

Většina dotázaných (57) má trvalé bydliště ve městě Nové Město nad Metují. Menší 

část (16) je zastoupena obyvateli venkova, který je součástí zkoumaného správního 

regionu. 
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Graf č. 3: věkové složení respondentů (vyjádřeno v procentech) 

 

 
Zdroj: vlastní průzkum

15,07%

72,60%

2,74%

9,59%

18 - 30 let

31 - 50 let

51 - 65 let

65 a více

 

 

Ze získaných údajů vyplývá, ţe nejvíce zastoupenou skupinou jsou osoby ve věku 65 let 

a více (53). Za nimi následují respondenti (11) ve věku 51 – 56 let, (7) 31 – 50 let. 

Poslední dotazované osoby (2) spadají do věkové kategorie 18 – 30 let. 

 

Graf č. 4: složení respondentů podle stupňů závislosti (vyjádřeno v procentech) 

 

Zdroj: vlastní průzkum

30,14%

39,73%
12,33%

17,80%

I. stupeň

II.stupeň

III. stupeň

IV. Stupeň

 

 

Nejvíce dotázaných respondentů (29) má přiznaný příspěvek v I. stupni závislosti. 

Se zvyšujícím se stupněm závislosti lze vysledovat pokles počtu respondentů. II. stupeň 

(22), III. stupeň závislosti (13). 

Nejméně respondentů (9) jsou osoby, kterým byl přiznán příspěvek ve IV. stupni 

závislosti. 
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Graf č. 5: respondenti podle složení domácnosti (vyjádřeno v procentech) 

 

Zdroj: vlastní průzkum

17,80%

30,14%

31,51%

20,55%

sám

manţelem,manţelko

u, druhem, druţkou

s dětmi

jiný způsob bydlení

 

 

Z uvedeného výsledku vyplývá, ţe 31,51% osob (23) bydlí samostatně ve své 

domácnosti. S manţelem, manţelkou, druhem, druţkou ţije 30,14% respondentů (15) a 

17,80% osob (13) ţije ve společné domácnosti s dětmi. Jiný způsob bydlení byl zjištěn 

u 30,14% respondentů (22). 

 

 

Grafy č. 6: rozdělení respondentů podle upřednostňované péče/služby  

                       v jednotlivých stupních závislosti (vyjádřeno v procentech) 

 

I. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

24,14%

51,72%

24,14% 0,00% péče o osobu

blízkou

péče jinou

fyzickou osobou

od poskytovatele

sociálních sluţeb

kombinace

poskytovatelů
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Respondenti v I. stupni závislosti upřednostňují péči ve formě kombinace poskytovatelů 

sociálních sluţeb a to celkem 51,72% respondentů. Dále vyuţívají stejným dílem 

(24,14%) péči osoby blízké a sluţby pouze od poskytovatelů sociálních sluţeb. Ţádný 

z respondentů v I. stupni závislosti nevyuţívá péči jinou fyzickou osobou. 

 

II. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

18,18%

40,90%

31,82%

9,10%

péče o osobu

blízkou

péče jinou

fyzickou osobou

od poskytovatele

sociálních

sluţeb
kombinace

poskytovatelů

 

Respondenti ve II. stupni závislosti (40,90%) nejvíce vyuţívají sluţeb ve formě 

kombinace poskytovatelů, dále následují respondenti (31,82%) o které pečují osoby 

blízké. Výhradně poskytovatele sociálních sluţeb upřednostňuje 18,18% respondentů a 

9,10% respondentů zvolilo péči u jiné fyzické osoby.  

 

III. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

38,76%

15% 46,24%

0,00%

péče o osobu

blízkou

péče jinou

fyzickou osobou

od poskytovatele

sociálních sluţeb

kombinace

poskytovatelů

 

Ve III. stupni závislosti vyuţívá celkem 46,24% respondentů péči od osoby blízké. 

38,76% respondentů od poskytovatele sociálních sluţeb a 15% osob zvolilo kombinaci 

poskytovatelů. Péči jiné fyzické osoby respondenti ve III. stupni závislosti nevyuţívají. 
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IV. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

66,67%

11% 22,33%

0,00%

péče o osobu

blízkou

péče jinou

fyzickou osobou

od poskytovatele

sociálních sluţeb

kombinace

poskytovatelů

 

Ve IV. stupni závislosti vyuţívá celkem 66,67% respondentů sluţby od poskytovatele 

sociálních sluţeb. 22,33% respondentům zajišťuje péči osoba blízká a 11% osob zvolilo 

kombinaci poskytovatelů. Péči jiné fyzické osoby respondenti ve IV. stupni závislosti 

nevyuţívají. 

 

 

Grafy č. 7: rozdělení respondentů podle typu využívané sociální služby 

                       v jednotlivých stupních závislosti (vyjádřeno v procentech) 

 

I. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

20,00%

60,00%

8,00%

4,00%

4,00%
4,00%

0,00% pečovatelská sluţba

Domovinka

odlehčovací pobyt v

Oáze
trvalý pobyt v Oáze

NONA - Stacionář

Společné cesty o. s. ,

osobní asistence
Ţivot 90 - tísňová péče

 

 

Nejvíce respondentů (60%) v I. stupni závislosti, kteří vyuţívají sociální sluţby, 

upřednostňují sluţby poskytované pečovatelskou sluţbou. Dále je zastoupena 

Domovinka (20%), trvalý pobyt v Oáze (8%), NONA – Stacionář (4%), odlehčovací 

pobyt v Oáze (4%) a tísňová péče Ţivot 90 (4%). 
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II. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

26,67%

46,63%
0,00% 6,70%

0,00%

0,00%

0,00% pečovatelská sluţba

Domovinka

odlehčovací pobyt v

Oáze
trvalý pobyt v Oáze

NONA - Stacionář

Společné cesty o. s. ,

osobní asistence
Ţivot 90 - tísňová péče

 

Ve II. stupni závislosti z respondentů, kteří, vyuţívají sociální sluţby je respondenty 

upřednostňována péče poskytovaná pečovatelskou sluţbou (46,63%), dále denní pobyt 

v Domovince (26,67%) a 6,70% vyuţívá odlehčovací pobytu v Oáze. Ostatní dostupné 

sluţby respondenti ve II. stupni závislosti nevyuţívají. 

 

III. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

26,67%

50,00%21,90%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00% pečovatelská sluţba

Domovinka

odlehčovací pobyt v

Oáze
trvalý pobyt v Oáze

NONA - Stacionář

Společné cesty o. s. ,

osobní asistence
Ţivot 90 - tísňová péče

 

Respondenti vyuţívající sociální sluţby ve III. stupni závislosti upřednostňují sluţby 

poskytované pečovatelskou sluţbou (50%), dále je zastoupena Domovinka (26,67% ). 

Následují sluţby: trvalý pobyt v Oáze 21,90% respondentů a odlehčovací pobyt v Oáze 

(12,50%). Ostatní sluţby ve III. stupni závislosti dotazovaní respondenti nevyuţívají. 
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IV. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

0,00%

28,57%

71,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

pečovatelská sluţba

Domovinka

odlehčovací pobyt v

Oáze
trvalý pobyt v Oáze

NONA - Stacionář

Společné cesty o. s. ,

osobní asistence
Ţivot 90 - tísňová péče

 

Ve IV. stupni závislosti dotázaní respondenti vyuţívající sociálních sluţeb uvedli jako 

nejvíce vyuţívanou sluţbu trvalý pobyt v Oáze (71,43%). 28,57% respondentů uvedlo, 

ţe vyuţívají pečovatelskou sluţbu. 

 

 

Grafy č. 8: přehled využívání jednotlivých činností u pečovatelské služby 

                v jednotlivých stupních závislosti (vyjádřeno v procentech) 

 

I. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

44,45%0,00%

19,44%

13,89%

22,22%

0,00% osobní hygiena

dovoz obědů

zajištění nákupu

úklid

praní prádla

ostatní sluţby
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Respondenti v I. stupni závislosti, kteří vyuţívají pečovatelskou sluţbu, upřednostňují 

nejvíce z nabízených činností uvedené sluţby dovoz obědů (44,45% respondentů), praní 

prádla (22,22%), úklid (19,44%) a zajišťování nákupu poţaduje 13,89% respondentů. 

 

II. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

27,28%

13,63%

27,27%
18,18%

13,64%

0,00% osobní hygiena

dovoz obědů

zajištění nákupu

úklid

praní prádla

ostatní sluţby

 

Ve II stupni závislosti u respondentů, kteří vyuţívají pečovatelských sluţeb, jsou 

vyuţívány respondenty: dovoz obědů (27,28% respondentů), úklid (27,27%), zajištění 

nákupu (18,18%), praní prádla (13,64%), osobní hygiena 13,64% respondentů. 

 

III. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

17,86%

17,86%

17,86%
21,43%

14,29%

10,70%

osobní hygiena

dovoz obědů

zajištění nákupu

úklid

praní prádla

ostatní sluţby

 

Respondenti ve III. stupni závislosti, kteří upřednostňují pečovatelskou sluţbu, 

vyuţívají z  nabízených činností uvedené sluţby: zajišťování nákupu (21,43% 
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respondentů), dovoz obědů (17,86%), úklid (17,86%), osobní hygiena (17,86%), praní 

prádla (14,29%) a ostatní sluţby vyuţívá 10,70% respondentů. 

 

IV. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

18,18%

21,22%

18,18% 15,15%

18,18%

9,00%
osobní hygiena

dovoz obědů

zajištění nákupu

úklid

praní prádla

ostatní sluţby

 

Ve IV. stupni závislosti dotazovaní respondenti upřednostňují ze sluţeb pečovatelské 

sluţby: pomoc při osobní hygieně 21,22% respondentů, dále stejným dílem 18,18% 

dovoz obědů, praní prádla a zajišťování úklidu. 15,15% respondentů vyuţívá 

zajišťování obědů a 9% respondentů u pečovatelské sluţby upřednostňuje ostatní 

sluţby. 
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Graf č. 9: využívaná část z příspěvku na péči na pokrytí nákladů spojených s péčí  

                o svou osobu v jednotlivých stupních závislosti (vyjádřeno v procentech) 

 

Zdroj: vlastní průzkum

  86,33% 86,20%

 100,00% 93,80%

I. stupeň II.stupeň III. stupeň IV. Stupeň

 

 

Dotázaní respondenti uvádí, jakou část z příspěvku vyuţívají na zajištění péče o svou 

osobu. Graf znázorňuje vynakládanou část z celkového měsíčního příspěvku                   

v jednotlivých stupních závislosti. V prvním stupni závislosti vynakládají respondenti 

na zajištění péče 86,20% z částky měsíčního příspěvku. Poté následují respondenti        

s  II. stupněm závislosti (86,33%) a III. stupněm (93,80%). Plnou část příspěvku 

vyuţívají respondenti ve IV. stupni závislosti.  
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Grafy č. 10: rozdělení respondentů podle způsobu využívání příspěvku  

                          na zajištění péče v jednotlivých stupních závislosti (vyjádřeno  

                          v procentech) 

I. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

10,34%

86,21%

0%

3,45%

na zajištění péče o

svou osobu

na zvýšené výdaje

spojené se zdravím

na pokrytí výdajů v

domácnosti

jiné potřeby

 

V I. stupni závislosti vyuţívá 86,21% respondentů příspěvek na zajištění péče o svou 

osobu, 10,34% respondentů na zvýšené výdaje spojené se zdravím a 3,45% respondentů 

uvedlo, ţe vyuţívá příspěvek na pokrytí výdajů v domácnosti. 

 

II. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

4,55%

90,90%

0%

4,55%

na zajištění péče o

svou osobu

na zvýšené výdaje

spojené se zdravím

na pokrytí výdajů v

domácnosti

jiné potřeby

 

Ve II. stupni závislosti uvedlo 90,90% respondentů vyuţití příspěvku na zajištění péče o 

svou osobu, 4,55% respondentů na zvýšené výdaje spojené se zdravím a stejný počet 

respondentů 4,55% uvedlo, ţe vyuţívá příspěvek na pokrytí výdajů v domácnosti. 
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III. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

7,70%

92,30%

0,00%

0,00%
na zajištění péče o

svou osobu

na zvýšené výdaje

spojené se zdravím

na pokrytí výdajů v

domácnosti

jiné potřeby

 

Ve III. stupni závislosti uvedlo 92,30% respondentů vyuţití příspěvku na zajištění péče 

o svou osobu zbývající část respondentů 7,70% na zvýšené výdaje se zdravím.   

 

IV. stupeň 

Zdroj: vlastní průzkum

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

na zajištění péče o

svou osobu

na zvýšené výdaje

spojené se zdravím

na pokrytí výdajů v

domácnosti

jiné potřeby

 

Ve IV. stupni závislosti uvedli všichni dotazovaní (100%) respondenti vyuţívání 

příspěvku na zajištění péče o svou osobu. 
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Graf č. 11: rozdělení respondentů podle spokojenosti s nabídkou služeb 

                       v regionu Novoměstska (vyjádřeno v procentech) 

 

Zdroj: vlastní průzkum

0%

12% 88%

ano

částečně

ne

 

 

Nejvíce dotázaných respondentů 88% vyjádřilo spokojenost s nabídkou sluţeb 

v regionu Novoměstska, 12% respondentů uvedlo jen částečnou spokojenost.    
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4  Diskuze 

 

Při zpracování teoretické části jsem vycházela ze zákona číslo 108/2006 Sb.,                  

o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vojtěch Krebs v Sociální politice vydané v roce 2007 označuje tento zákon, jako nový 

model financování sociálních sluţeb, jehoţ cílem jsou zejména změny v oblasti 

financování. 

 

Opakovaná dávka - příspěvek na péči, která je vyplácena dle tohoto zákona, náleţí 

osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a jejím účelem je moţnost zajištění 

potřebné pomoci. Uvedený příspěvek na péči do jisté míry ulehčuje příjemcům jejich 

nepříznivou situaci. Díky němu si tak mohou potřebnou péči, nebo sociální sluţbu 

zajistit podle svého svobodného uváţení a to jak v domácím prostředí, tak                       

i v zařízeních, která tyto sluţby poskytují. 

 

První část teoretické práce jsem zaměřila na stručné popsání účelu této dávky, 

podmínek pro její přiznání a výplatu v letech 2010 - 2011. 

 

Druhá část práce je věnována objasnění postupu řízení o příspěvku. Během mé  

absolventské práce, došlo z úsporných opatření Ministerstva práce a sociálních věcí ke 

změnám zákona o sociálních sluţbách. Tyto změny se týkaly průběhu řízení o uvedenou 

dávku, zejména hodnocení zvládaní úkonů péče o vlastní osobu a hodnocení 

soběstačnosti. Pro srovnání jsem postup řízení o dávku platný do 31. 12. 2010 a postup 

s platností od 1. 1. 2011 zapracovala do teoretické části. 

Oldřich Matoušek ve své publikaci Sociální sluţby uvádí, ţe sociální sluţby by měly 

být poskytovány s cílem zlepšení kvality ţivota nesoběstačných osob. Jednotlivé druhy 

sociálních sluţeb poskytovaných v ČR a jejich specifikaci jsem zařadila do závěru. 

 

V praktické části jsem se zaměřila na správní obvod Novoměstska a jednotlivé sociální 

sluţby, které jsou v současné době příjemcům příspěvku nápomocny při řešení jejich 

obtíţné situace spojené s  nepříznivým zdravotním stavem. Souhlasím s názorem Evy 
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Rheinwaldové, ţe péče o občany, kteří nejsou schopni se o sebe postarat, patří 

k morálním povinnostem těch, kteří jsou produktivní a zdraví. 

Odpovědi respondentů v dotaznících osvětlily, jaká je situace u příjemců příspěvku na 

péči starších 18 let v regionu Novoměstska a jak tyto osoby vyuţívají uvedený 

příspěvek. Dále které sluţby nejčastěji upřednostňují v jednotlivých stupních závislosti 

a jaká je návratnost příspěvku do sociálních sluţeb poskytovaných v uvedeném regionu. 

 

Anonymním dotazníkem jsem oslovila 100 respondentů. Na jednotlivé otázky 

dotazníku odpovědělo 73 dotázaných, coţ představuje 73% respondentů.    

V prvních třech otázkách (grafy č. 1 – 3) jsem se zaměřila na údaje, které se týkaly 

věku, bydliště a pohlaví respondentů. 

Z celkového počtu 73 respondentů bylo více zastoupeno ţen. Většina respondentů byli 

osoby ţijící v Novém Městě nad Metují. Nejvíce bylo zastoupeno respondentů ve věku 

65 let a více, za nimi následovali respondenti ve věku 51 – 65 let, 31 – 50 let a poslední 

část respondentů byla ve věkové kategorii 18- 30 let. Uvedené rozdělení respondentů 

podle věku prokázalo, ţe se vzrůstajícím věkem stoupá i nesoběstačnost osob. 

Dále jsem čtvrtou otázkou dotazníku (graf č. 4) zkoumala přiznaný stupeň závislosti. 

Z výsledku vyplynulo, ţe nejvíce dotázaných tvořili respondenti, kterým byl přiznán 

příspěvek na péči v I. stupni závislosti. Dále následovali respondenti s II. stupněm, III. 

stupněm závislosti. Nejméně respondentů mělo přiznánu závislost ve IV. stupni.  

Domnívám se, ţe s potřebnou péčí a jejím zajištění souvisí i to, s kým osoba, která je 

závislá na péči jiné osoby ţije ve společné domácnosti. Z výsledku šetření v páté otázce 

(graf č. 5) vyplynulo, ţe 31,51% korespondentů bydlí samostatně ve své domácnosti. 

S manţelem, manţelkou, druhem, druţkou 20,55%. Dalších 17,80% respondentů 

uvedlo, ţe ţije ve společné domácnosti s dětmi. K jinému způsobu bydlení se přihlásilo 

30,14% respondentů. Poměrně vysoké procento respondentů, kteří uvedli jiný způsob 

bydlení, jsou příjemci příspěvku, kteří mají trvalé bydliště v pobytovém zařízení 

sociálních sluţeb v Městském středisku sociálních sluţeb Oáza (dále MSSS Oáza). 

Otázkou číslo šest (grafy č. 6) jsem zjišťovala, od koho upřednostňují příjemci 

příspěvku na péči pomoc v jednotlivých stupních závislosti. Na základě srovnání 

výsledků jednoznačně vyplynulo, ţe respondenti vyuţívají sluţeb od poskytovatelů ve 

všech stupních závislosti v poměrně velkém zastoupení. Není také překvapivé, ţe ve 

druhém a třetím stupni v poměrně vysokém počtu, poskytují péči nesoběstačným 
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osobám rodinní příslušníci a osoby blízké. Pro osobu závislou na péči jiné osoby má 

péče poskytovaná v domácím prostředí velký význam. Pečující osobě je tato péče 

započítána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění a stává se i státním 

pojištěncem v oblasti veřejného zdravotního pojištění.  

Otázkou číslo sedm (grafy č. 7) jsem se snaţila zjistit, od jakého poskytovatele 

upřednostňují respondenti nejvíce sluţby v jednotlivých stupních závislosti. Na prvním 

místě v prvních třech stupních závislosti se ukázalo, ţe největší zastoupení má 

vyuţívání pečovatelské sluţby. Není to překvapivé. Nabídka sluţeb ze strany 

pečovatelské sluţby v Novém Městě nad Metují je široká. Osoba závislá na pomoci si 

tak můţe vybrat pomoc v oblasti, kterou nezvládá a nadále tak setrvávat v domácím 

prostředí. Respondenti v této otázce také prokázali, ţe ve čtvrtém stupni je péče o 

nesoběstačnou osobu náročná a vyţaduje větší pozornost. To se projevilo ve výsledku 

šetření.  Respondenti ve čtvrtém stupni závislosti uvedli, ţe upřednostňují sluţbu 

v podobě trvalého pobytu v MSSS Oáza. 

Jako nejčastěji poţadovanou sluţbou u Pečovatelské sluţby v Novoměstském regionu 

(otázka číslo osm, grafy č. 8) respondenti v I. stupni závislosti uvedli dovoz obědů. 

Poté následovalo praní prádla, úklid a donáška nákupu. U II. stupně závislosti uvedli 

respondenti dovoz obědů také na prvním místě. Dále následovaly úkony jako úklid, 

nákupy, praní prádla, ale také hygiena, kterou příjemci příspěvku v I. stupni 

nevyuţívali. Ve III. a IV. stupni závislosti jsou u pečovatelské sluţby poţadovány 

všechny základní sluţby. Osobní hygiena, dovoz obědů, zajištění nákupu, úklid, praní 

prádla i ostatní nabízené sluţby. Je zcela zřejmé, ţe se zvyšující se nesoběstačností, jsou 

poţadovány i sluţby v širším rozsahu.   

Otázky číslo devět a deset (grafy č. 9 a 10) byly zaměřeny na to, jakou část z přípěvku 

na péči vyuţívají respondenti na zajištění péče, nebo zda příjemci tuto dávku vyuţívají 

na jiné účely. Respondenti odpovídali na otázky v době, kdy došlo v I. stupni závislosti 

ke sníţení dávky. Zda respondenti odpověděli pravdivě, nebo zda se obávali dalšího 

sníţení příspěvku, nemohu posoudit. Z odpovědí respondentů však vyplynulo, ţe se 

zvyšující se nesoběstačností je dávka více vyuţívána na náklady spojené s péčí o svou 

osobu. Jen nepatrná část respondentů v I., II. a III. stupni závislosti uvedla, ţe kromě 

vyuţívání příspěvku na zajištění péče, vyuţívají část příspěvku na zvýšené výdaje 

spojené se zdravím, nebo na pokrytí výdajů spojených s domácností. 
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Otázka číslo jedenáct byla zaměřena na spokojenost s nabídkou sluţeb v regionu 

Novoměstsko (graf č. 11).  Z odpovědí bylo zjištěno, ţe převáţná část respondentů je 

spokojena s nabídkou sluţeb. Částečnou spokojenost vyjádřilo jen 12% respondentů a je 

velmi potěšující, ţe nespokojenost nevyjádřil ţádný respondent. 
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Závěr 

 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na právní úpravu opakované dávky sociální 

pomoci - příspěvek na péči, který je dle zákona o sociálních sluţbách č.108/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů vyplácen jiţ pátý rok.  

V této práci jsem také stručně podala přehled o podmínkách jeho přiznání a vyplácení.  

 

V praktické části jsem jednotlivě popsala dostupné sociální sluţby v Novoměstském 

regionu, které fyzickým osobám závislým na pomoci jiné osoby mohou zajistit 

potřebnou pomoc. Také jsem představila kazuistiku klienta a jeho způsob vyuţití 

příspěvku na péči.  

Dále pomocí dotazníkového šetření jsem se zaměřila na zmapování vyuţití příspěvku na 

péči v jednotlivých stupních závislosti a zjištění jeho návratnosti do sociálních sluţeb 

v Novoměstském regionu u občanů nad 18 let věku. 

 

Domnívám se, ţe hlavní i dílčí cíle práce, které jsem si stanovila, jsem splnila. 

 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, ţe příspěvek na péči příjemci vyuţívají na 

zajištění své péče nejen v okruhu svých blízkých, ale značná část vyuţívá téţ sluţby od 

poskytovatelů sociálních sluţeb. Se zvyšujícím se stupněm závislosti jsou tyto sluţby 

vyuţívány ve větším počtu příjemců příspěvku.  

 

V Novoměstském regionu je příjemci příspěvku nejvíce vyuţívána pečovatelská sluţba, 

která svou pestrou nabídkou podporuje osoby závislé na péči v zachování samostatného 

způsobu ţivota v jejich přirozeném prostředí. Z nabízených sluţeb je největší zájem u 

osob v I. a v II závislosti o zajištění donášky obědů, dále nákupy, pravidelný úklid, 

praní prádla. Se zvyšující se závislostí stoupá i zájem o pomoc při osobní hygieně.  

 

Další sociální sluţby, které příjemci příspěvku upřednostňují v regionu Novoměstska, 

jsou Domovinka a NONA – Stacionář. Osoby, kterým byl přiznán IV. stupeň závislosti, 

vyuţívají odlehčovací, nebo trvalý pobyt v Městském zařízení sociálních sluţeb Oáza.  
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Příjemný je i poznatek, který vyplynul z dotazníkového šetření. Příjemci příspěvku na 

péči skutečně vyuţívají příspěvek ve většinové míře na pokrytí nákladů spojených 

s péčí o svou osobu. Jen malá část uvedla, ţe příspěvek vyuţívá na jiné účely. 

 

Na základě odpovědí respondentů o vyuţívání sociálních sluţeb v Novoměstském 

regionu, zvláště o vyuţívání pečovatelské sluţby v Novém Městě nad Metují, sluţeb 

Městského střediska sociálních sluţeb Oáza se prokázala vysoká návratnost příspěvku 

na péči do sociálních sluţeb v Novoměstském regionu. 

Respondenti také vyjádřili ve většinovém počtu svou spokojenost se současným 

rozsahem nabízených sluţeb v místě bydliště. 

Zda tomu tak bude i v budoucnu, zvláště ve spojitosti se stárnutím populace, ukáţe čas. 

I nadále by se však sociální sluţby měly zaměřovat na terénní a ambulantní činnost        

a podporovat tak nesoběstačné osoby v moţnosti ţít v přirozeném, domácím prostředí.   
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Резюме 

 

Пособие для социaльной зaщиты лиц свыше 18 лет и его 

успользовaния в Новоместском округе 

 

Тему, которaя кaсaется пособия для социaльной зaщиты, я выбрaлa потому, что 

рaботaю в муниципaлитете с рaсширеной деятельностью в отделе по социaльным 

вопросaм в Новом Месте нa Метуйе. Я кaк сотрудницa отделa социaльной 

помощи, рaботaю нa учaстке пособий по социaльному обеспечению для лиц, 

которые стрaдaют физическим недостaтком и поэтому мне етa темa близкa.  

Основнaя цель моей рaботы - прaвильно юридически оформлить предостaвления 

пособия по социaльному обеспечению соглaсно зaкону о социaльной зaщите и 

состaвить кaрту о использовaнии в отдельних случaях зaвисимости и устaновить 

возврaщения к социяльной зaщите в Новоместском регионе у грaждaн свыше       

18 лет. 

 

Основние словa: 

пособие по уходу 

социaльное обеспечение 

зaкон о соцыяльной зaщите 

сотрудницa социaльной помощи 

 

Моя выпускнaя рaботa состоит из двух чaстей, теоретической и прaктической. 

В своей теоретической чaсти выпускной рaботы я описaлa кaк прaвильно 

юридически оформить предостaвления пособия по социяльному уходу и 

следующие предписaния, которые этот зaкон постепенно корректируют. Дaльше я 

рaботaлa нaд целевой группой получaтелей пособий по социaльному уходу, при 

кaких условиях имеют нaличие прaвa нa пособие соглaсно зaконa о социяльной 

зaщите номер 108/2006 Сб., в редaкции познейших предписaний в ЧР. 

Прaктическую чaсть я посвятилa хaрaктеристике регионa, предлягaемaя помощь 

услуг доступных для жителей Нового Местa нa Метуйе. 

Исследовaние я нaпрaвилa нa метод использовaния пособия в отдельных случaях 

зaвисимости. 
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Путѐм aнкетного опросa я выяснилa, кaкой вид помощи предпочитaют 

получaтели, кaкую чaсть пособия используют нa обезпечение по социaльному 

уходу и нaсколько удовлетворены получaтели с предлaгaемой помощью в 

Новоместском регионе. 
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Příloha č. 6   [vlastní]   

D O T A Z N Í K 

Váţený pane, váţená paní,      

     jmenuji se Ivana Kovářová a pracuji na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují,        

na odboru sociálních věcí. Studuji při zaměstnání Vyšší odbornou školu MILLS, s.r.o.,           

4. ročník, obor sociální práce v Čelákovicích. Pro svou závěrečnou absolventskou práci 

jsem si zvolila téma, které se týká příspěvku na péči u osob nad 18 let věku. Cílem 

práce je zmapování vyuţívání příspěvku a návratnost do sociálních sluţeb na 

Novoměstsku. 

     Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro vypracování 

uvedeného tématu. Dotazník je plně anonymní, a jeho výsledky budou pouţity pouze             

na zpracování mé absolventské práce. 

        Za pravdivé vyplnění děkuji. 

 

1. Pohlaví 

muţ           ţena 

 

2. Bydliště 

      město           venkov 

 

3. Věk 

 18 – 30 let            31 – 50 let           51 – 65 let             66 a více let  

 

4. Stupeň závislosti 

           I.stupeň               II. stupeň              III. stupeň            IV. stupeň 

 

5.  S kým žijete ve společné domácnosti? 

      sám 

      s manţelem, s druhem 

      s dětmi 

      jiné 

 

6.  Od koho péči/služby upřednostňujete? 

       péči osobou blízkou 

       péči jinou fyzickou osobou 

       sluţby od poskytovatele sociálních sluţeb 

       kombinace poskytovatelů 
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7. Pokud využíváte sociální služby, uveďte které: 

       Pečovatelská sluţba                                          osobní hygiena 

       Domovinka                                                       dovoz obědů 

       přechodný pobyt  v Oáze                                  zajištění nákupů 

       trvalý pobyt v Oáze                                          úklid 

       NONA – Stacionář                                         praní prádla 

       Společné cesty o.s.,osobní asistence                 ostatní sluţby 

       Ţivot 90 – tísňová péče 

 

  

8. Jakou část z příspěvku na péči využíváte na pokrytí nákladů spojených s péčí o 

Vaši osobu? 

 

        0 % 

       25 % 

       50% 

             75%  

            100 % 

 

9.  Příspěvek na péči využíváte zejména: 

       na zajištění péče o svou osobu 

       na zvýšené výdaje spojené se svým zdravím (léky, vitamíny,…) 

       na pokrytí výdajů v domácnosti 

       jiné 

 

10.  Jste spokojeni s nabídkou služeb v regionu Nového Města nad Metují? 

      ano 

            částečně 

            ne 

 

               Děkuji 
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Příloha č. 7    Ceník MSSS Oáza – pečovatelská sluţba  [www.msss.wz.cz] 
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Příloha č. 8    Ceník MSSS Oáza – domovinka  [www.msss.wz.cz] 
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Příloha č. 9    Ceník MSSS Oáza – odlehčovací pobyt [www.msss.wz.cz] 
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Příloha č. 10   Ceník MSSS Oáza – domov pro seniory  [www.msss.wz.cz] 

 

 


