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ÚVOD 

Téma absolventské práce „Senior jako příjemce příspěvku na péči“ jsem si 

zvolila v návaznosti na své zaměstnání. Od roku 2004 pracuji na Městském úřadu  

Rumburk jako referentka na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Již čtvrtým rokem 

je mou pracovní náplní poskytování základního sociálního poradenství převážně 

z oblasti sociálních služeb, příspěvku na péči a následné rozhodování o poskytování 

této dávky pro oblast obce s rozšířenou působností. Příspěvek na péči je vyplácen od  

1. ledna 2007, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Hlavním posláním zákona o sociálních službách je ochrana práv a oprávněných zájmů 

lidí, kteří jsou v jejich prosazování oslabeni  z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, věku či nepříznivé životní situace. Cílem absolventské práce je 

popsat systém poskytování výplaty a využití příspěvku na péči se zaměřením na cílovou 

skupinu – seniory. 

V teoretické části absolventské práce jsem se v první kapitole zabývala 

vysvětlením důležitých klíčových pojmů, dle uvedené literatury, které se týkají 

zvoleného tématu. V následující  kapitole jsem se věnovala široké problematice stáří    

a stárnutí. Stárnutí populace je základním rysem demografického vývoje České 

republiky. S přibývajícím a prodlužujícím se věkem přibývá  osob v seniorském věku,      

ale i osob závislých na pomoci druhé osoby. Těmto lidem je nutné věnovat potřebnou 

pozornost a náležitou pomoc. Musí  být garantováno zachování jejich lidské důstojnosti 

a poskytovaná podpora a pomoc musí být na nejvyšší možné úrovni. A nezáleží na tom, 

zda mu je tato potřebná pomoc a péče poskytována v domácím prostředí nebo 

v zařízení, které poskytuje akreditované sociální služby. Zároveň se však senioři musí 

sami naučit využívat všech dostupných možností, které jim nabízí naše společnost, 

k posílení vlastního postavení ve společnosti a v běžném životě. 

Ve třetí kapitole teoretické části je představen systém sociální pomoci v ČR        

a podrobně  popsány formy zabezpečení seniorů, které umožňuje naše společnost.    

Ve čtvrté kapitole jsem věnovala zvláštní pozornost  zákonu o sociálních službách,    

kde jsem, vedle související legislativy a popisu sociálních služeb, podrobně popsala 

podmínky nároku na poskytování a vyplácení příspěvku na péči. Tato kapitola 

poskytuje odpovědi na naprostou většinu otázek, týkajících se podmínek poskytování 
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příspěvku na péči, zejména jeho výše, dle stanoveného stupně závislosti na pomoci jiné 

fyzické osoby. Také se zabývá povinnostmi žadatele a následně příjemce příspěvku, 

kontrolou využívání příspěvku a nároky pečujících osob o osoby závislé na pomoci 

druhé osoby. 

V úvodu praktické části představuji nabízené sociální služby, související s péčí    

o seniory, v regionu Šluknovského výběžku, do kterého spadá oblast obce s rozšířenou 

působností Rumburk. Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu 

získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Podporovat každého klienta       

v té oblasti péče o sebe, kterou už bez pomoci druhého člověka nezvládá, a to tak,   

aby si zachoval co nejdéle soběstačnost a nezávislost a mohl žít, v rámci svých 

možností, běžným způsobem života. 

Příspěvek na péči je pravidelná, opakující se sociální dávka, která je určena 

osobě o kterou má být pečováno, na úhradu poskytovaných sociálních služeb, 

v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu postižení či ztrátě soběstačnosti. Výhodou je 

možnost se samostatně rozhodnout a objednat si poskytování takové sociální služby, 

která odpovídá individuálním požadavkům. 

Po necelých pěti letech platnosti zákona, v jejichž průběhu došlo k různým 

úpravám a změnám, bych chtěla zjistit, na základě dotazníkového šetření, z jakého 

informačního zdroje se oslovení respondenti dozvěděli o možnosti  požádat                   

si o příspěvek na péči, dále jakým způsobem je přiznaný příspěvek na péči využíván,  

zda nabídka sociálních služeb v regionu je dostačující či nikoliv a jak jsou jeho příjemci 

spokojeni s výší přiznaného příspěvku na péči, tj. zda odpovídá jejich potřebám. 

Na základě zpracovaných dotazníků, obdržených od oslovených respondentů,   

kteří jsou příjemcem  příspěvku na péči a jsou ve věku 65+, jsem získala odpovědi na 

položené otázky. Absolventská práce by měla pomoci pochopit potřeby dnešních 

seniorů a seznámit s problematikou a účelem příspěvku na péči. 
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Popsat systém poskytování a výplaty příspěvku na péči u cílové skupiny seniorů.
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vymezení pojmů 

Moje absolventská práce se zabývá problematikou života seniorů v České 

republice. Jejich potřebami, systémem pomoci ze strany státu a nabídkou služeb 

v daném regionu této cílové skupiny. Klíčové pojmy, které jsem považovala za vhodné 

vysvětlit, jsou tyto: stáří, stárnutí, sociální pomoc, sociální služba, sociální událost, 

nepříznivá sociální situace, přirozené sociální prostředí, sociální začleňování, sociální 

vyloučení, zdravotní postižení, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a osoba blízká. 

• Stáří (sénium) je chápáno jako poslední fáze životního cyklu, která nastává 

většinou po skončení ekonomické činnosti a je doprovázena fyzickými a duševními 

změnami. Nedá se vymezit pouze věkem, protože individuální rozdíly mezi jedinci jsou 

velké. Obecně se uvádí, že stáří znamená sníženou schopnost adaptace a narůstající 

sociální izolovanost. Právní definicí stáří je věk, kdy člověk odchází do důchodu. Je to 

umělá hranice, ale má konkrétní společenské a psychologické důsledky, protože často 

znamená ztrátu společenského statutu.[www.wikipedia.cz ] 

• Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje chátráním tělesné schránky 

a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním různých defektů 

v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či 

odumřelé buňky novými. Dochází k vyšší náchylnosti k různým nemocem a může 

skončit smrtí, pokud daný jedinec nezemře z jiných důvodů již dříve. Stárnutí se dá 

těžko časově ohraničit a má vysoce individuální charakter. Někdy se považuje za 

stárnutí věk, kdy se zvyšuje riziko úmrtí. U člověka by, v tom případě,  začínalo stárnutí 

již na počátku puberty.[www.wikipedia.cz ] 

• Sociální pomoc vychází důsledně ze základního předpokladu, že v podmínkách 

demokratické společnosti a svobodného trhu,  nese každý občan odpovědnost sám za 

sebe a  svou budoucnost. Jestliže se ocitne v sociálně neuspokojivé situaci, nastupuje 

sociální pomoc, jako projev lidské solidarity i dobročinnosti,  s cílem navrátit takovému 

občanu co nejrychleji sociální suverenitu, pomoci mu překonat přechodně stádium 

sociálněekonomických obtíží a řešit jeho trvalé sociálně svízelné postavení.[KREBS, 

2005] 
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• Sociální služba je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc 

osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou 

důstojnost, musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které 

neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat 

jejich sociálnímu vyloučení.[www.socialnirevue.cz ] 

• Sociální událost je událost, která je v rámci státní sociální politiky a příslušné 

legislativy považována za riziko, jež jednotlivec (nebo rodina) nemusí být schopen 

zvládnout vlastními silami. Některé sociální události  jsou předvídatelné, standardní 

(např. narození dítěte, stáří), jiné jsou nepředvídatelné a nestandardní (např. úraz, 

nezaměstnanost). Hlavními typy státem uznaných soc. událostí jsou: nemoc, stáří, 

ztráta zaměstnání, mateřství a péče o děti, ztráta příjmu čili chudoba, ztráta 

společenských vazeb čil sociální dezintegrace.[MATOUŠEK, 2003] 

• Nepříznivá sociální situace je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob 

života vedoucího ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, 

ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných 

důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění             

a ochranu před sociálním vyloučením.[business.center.cz] 

• Přirozené sociální prostředí je rodina a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost,            

a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. 

[business.center.cz] 

• Sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené 

nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim 

napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti 

a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.[business.center.cz] 

• Sociální vyloučení je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti                     

a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 

situace.[business.center.cz]  

„Sociální vyloučení může mít různou úroveň a měnit se v čase. Fakticky znamená 

život v chudobě, bez účasti na trhu práce (u mladých lidí bez účasti na systematickém 
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vzdělávání), bez přiměřeného bydlení, bez dostatečného příjmu, obvykle v izolaci či 

v malé skupině podobně deprimovaných lidí pohybujících se na okraji 

společnosti“.[MATOUŠEK, 2003, s.217] 

• Zdravotní postižení je postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho 

života, zejména schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi a schopnost pracovat. 

Hlavními kategoriemi jsou: postižení sluchu, postižení zraku, poruchy řeči/komunikace, 

postižení mentální, postižení pohybového ústrojí, postižení duševní poruchou. U 

jednotlivého člověka se mohou vyskytovat v různých stupních a v různých 

kombinacích.[MATOUŠEK, 2003] 

• Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je 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. 

[business.center.cz] 

• Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné 

osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 

blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako 

újmu vlastní.[Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, §116] 

2.2 Senioři 

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – umožňují jim pracovat, 

nakupovat, navštěvovat školy, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe     

a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich 

života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. 

Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, osoby se 

zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí         

„na okraji“ společnosti. 

Tématem mé absolventské práce je poskytování a následné využívání příspěvku 

na péči,  který je jednou z forem poskytování sociální služby. Příspěvek na péči je 

dávka, která náleží osobě, jež vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, potřebuje od jiné 

osoby pomoc při zvládání běžných životních úkonů a to v oblasti běžné denní péče       

o vlastní osobu a v soběstačnosti. 
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Má absolventská práce je zaměřena na seniory, a proto se v následující 

teoretické části podrobněji věnuji této věkové kategorii. 

2.2.1  Problematika stáří a stárnutí 

„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“      

                                                                                                                                                                                                         

J. W. Goethe 

2.2.1.1  Stáří a stárnutí 

„Život jedince se skládá z  jednotlivých vývojových stádií. Každé stadium je 

charakterizováno určitými strukturálními a funkčními znaky a změnami ve vztahu mezi 

organismem a přírodním či sociálním prostředím. Stáří je poslední ontogenetickou 

vývojovou etapou. Souvisí se všemi předcházejícími fázemi, každá z nich vtiskla stáří 

svou pečeť.“ [PACOVSKÝ, 1990, s. 29] 

Stáří je v současné době obecně vnímáno jako něco negativního, v moderní 

společnosti je totiž stále vyzdvihován kult mládí a zdraví. Slovo stáří patří do kategorie, 

které nechceme slyšet. Všichni máme pocit, že se nás stáří osobně netýká, ale podle 

údajů Českého statistického úřadu počet seniorů v České republice skokově roste. 

V roce 2030 může být podle dosavadních propočtů v zemi 2.31 miliónů osob, které 

překročily věk šedesáti pěti let, zatímco v roce 2008 jich v zemi mělo žít zhruba        

1.48 miliónů. Stáří je tedy nevyhnutelnou budoucností nás všech a tento přirozený 

proces nejde zastavit, i když se tento úsek života snažíme co nejvíce oddálit a vyhnout 

se mu. 

Mladí lidé a nejenom oni, ale i většina osob středního věku, o stáří mnoho neví. 

Mají pocit, že není důvod se o stáří zajímat, protože stáří jim připadá vzdálené               

a v nedohlednu. Hodně těchto lidí se však nelogicky stáří bojí a děsí se toho,                 

že zestárnou a budou vypadat neatraktivně. Přitom jde o neodvratný biologický proces. 

Podle někoho jde čistě o „degradaci osobnosti“ – stárnutí znamená jen ztrátu, 

nedostatek, úpadek… Pro stáří je skutečně charakteristické, že tělo funguje pomaleji    

a toto období lidského života je poznamenáno funkčním omezením. Ale obtíže často 

mnohem méně souvisejí s nedostatky starších lidí než s tím, jakým způsobem je my 

ostatní vnímáme a jak se na ně díváme. Jestliže vnímáme stáří tak často negativně, 
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nebudete to proto, že většina lidí si závěr lidského života představuje takto? Podle 

tohoto názoru se život odehrává ve třech fázích: nejprve je to fáze progrese (dětství, 

mládí), následuje dlouhé období, které bychom přirovnali k rovině, a nakonec je to 

období úpadku, tedy stáří. 

„Stáří však nepředstavuje nutně jenom úpadek. Dokážeme totiž mnohé procesy 

slábnutí a úpadku zpomalit a někdy zcela zastavit. V každém věku může člověk něco 

získávat a vyvíjet se. A v každém věku může být také konfrontován se ztrátami, 

strádáním a s ránami. V průběhu celého života, od narození až do smrti, dělá člověk 

pokroky,  vyrovnává se ztrátami, nedostatky, truchlí nad ztrátou někoho drahého,         

a jen tak může žít na plno.“ [PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, s.14] 

Ztráty a velké životní zvraty nejsou jen specifickým jevem stáří. Každý jedinec 

během svého života  tuto smutnou zkušenost se ztrátou získá, aniž by sám chtěl. Pro 

stáří je však bohužel charakteristické, že se ztráty a životní zvraty hromadí a staří lidé 

se pak stávají slabšími a zranitelnějšími. 

Je zajímavé, koho lidé považují za starého. V roce 2003 byl proveden výzkum, ve 

kterém se zjišťovalo, koho lidé označují za starého. Podle názoru českých respondentů, 

při vnímání člověka jako starého, byl nejčastěji volen fyzický zdravotní stav, následován 

věkem, ztrátou duševní svěžesti a ztrátou autonomie. Zajímavé je, že odchod do 

důchodu byl důvodem vnímat člověka jako starého celkově v pouhých 17 % případů. 

Faktor věku je nejdůležitější pro nejmladší věkovou skupinu. Fyzický zdravotní stav 

nabývá důležitosti s narůstajícím věkem.[www.vups.cz,] 

Vztah k seniorům a k vlastnímu stáří se utváří v průběhu života každého z nás. 

K formování našeho přístupu hodně napomáhají vlivy, které na nás působí již v dětství. 

Dítě vidí, jak staří lidé vypadají, slyší, co se o nich říká v dobrém i ve zlém, a často cítí 

velký rozpor. Záleží na rodičích, jaké vysvětlení, viděného a slyšeného, dítěti 

podají.[HAŠKOVCOVÁ, 1990] 

To, jakým způsobem se stavíme k vlastnímu stárnutí a ke stáří obecně, je 

individuálně rozdílné. Zvládnutí zátěže stárnutí závisí na schopnosti a motivaci 

aktivizovat přiměřené a účelné obranné mechanismy. 
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Úroveň celkové adaptace na stáří je vyjádřeno v rámci několika zásadních 

osobnostních dimenzí: 

a) aktivity – pasivity; 

b) optimismu – pesimismu; 

c) přijetí – popření reality. [VÁGNEROVÁ, 2000, s. 446] 

  Na této úrovni rozlišujeme pět modelů:  

1. Člověk, který stáří plně akceptuje, je optimistický a aktivní. 

2. Člověk, který je sice realistický a přijatelně optimistický, ale je pasivní, závislost na 

jiných mu nevadí. Není ambiciózní a spokojí se s málem, což souvisí s nízkým 

sebehodnocením. 

3. Člověk, který odmítá akceptovat skutečnost, že stárne, nechce se s ní smířit. Popírá 

realitu a demonstruje svou soběstačnost. 

4. Člověk, který je realistický a zároveň pesimistický, považuje stáří za katastrofu.      

Tito lidé bývají agresivní, občas se projeví i autoagrese. Od života nic dobrého nečekají. 

5. Rezignující a pesimistický postoj k vlastnímu stáří je spíše krajní alternativou. Tito lidé 

bývají depresivní a pasivní. Ve svém životě už nic pozitivního neočekávají                          

a ani si nemyslí, že by pro zlepšení své situace mohli cokoliv udělat.[VÁGNEROVÁ, 2000, 

s. 446, 447] 

2.2.1.2  Demografie stáří  

Začátek stáří bývá charakterizován příslušností člověka k věkové skupině 

definované dosažením šedesáti, resp. šedesáti pěti let. Zhruba v tomto období dochází 

k evidentním fyzickým a psychologickým změnám. A přesto definovat stáří je těžké       

a tato definice je proměnlivá v prožitém čase. Před sto lety byla střední délka života 

evropských národů přibližně 40 let, v devadesátých letech minulého století se zřetelně 

zvýšila hranice průměrné délky života - u mužů překročila věk 70-ti let a u žen dokonce 

80-ti let. Pro dítě je jeho děda starý, přestože sotva překročil věk čtyřiceti let,             

pro mladého muže je stará zdravá padesátnice a pro padesátiletou pracující ženu je 

stará její osmdesátiletá matka. 

Nalézt ukazatele, který by se s věkem měnil tak jednoznačně, že bychom jeho 

hodnotu mohli prohlásit za rozhodující kritérium stárnutí a stáří, se zatím nepodařilo. 
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Každý člověk stárne jinak, avšak pro běžnou praxi se při vymezování stáří zatím jen 

přihlíží k datu narození. 

Pro věkové rozdělení lidského života byla zvolena Mezinárodní zdravotnickou 

organizací (WHO) patnáctiletá periodizace. 

Věkové období 45 – 59 let bylo označeno jako věk střední. 

• období mezi 60 až 74 roky je označováno jako rané stáří (vyšší věk) 

• období mezi 75 až 89 roky je označováno jako vlastní stáří (vysoký věk) 

• věk 90 let a více byl pojmenován jako dlouhověkost 

Dále se můžeme setkat s označením: 

• mladí senioři – 65 až 74 let; 

• staří senioři – 75 až 84 let; 

• velmi staří senioři – 85 let a více [HOLMEROVÁ, JURÁŠKOVÁ, ZIKMONOVÁ, 

2003] 

Další možností, jak rozdělovat lidi starší 65 let, je dělení na kategorie třetího 

věku a čtvrtého věku. „Třetí věk“ znamená aktivní a nezávislý život ve stáří, zatímco 

„čtvrtý věk“ je označení pro období, kdy je člověk při zajišťování základních potřeb 

odkázán na druhé.[STUART-HAMILTON, 1999] 

V lékařství se za seniory považují lidé nad 75 let. Na rozdíl od chronologického 

věku funkční věk odpovídá skutečnému funkčnímu potencionálu člověka                    

(věk skutečný). A nemusí se shodovat s věkem kalendářním. Funkční věk má 

charakteristiky biologické, psychologické a sociální. Také se může uvádět název 

subjektivní věk, který vyjadřuje, jak se starý člověk sám cítí.  

  Pro posuzování demografického stáří zvolila Organizace spojených národů 

věkovou hranici 65 let. Proto se i v absolventské práci hovoří o seniorech jako                

o osobách starších 65 let. 

„Součástí demografické revoluce je stárnutí populací. Ve společnosti přibývá 

seniorů 

- relativně (poklesem natality) 

- absolutně (prodlužováním střední délky života) 

- v pokročilém stáří (prodlužováním života ve stáří).“[KALVACH, 1997, s.37] 

Střední délka života (očekávaná střední délka života, naděje na dožití) vyjadřuje 

celkově úmrtnost populace. Udává počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá 
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při úmrtnosti ve sledovaném období. Střední délka života mužů je trvale nižší než 

střední délka života žen. 

„Oficiální prognózy demografického vývoje v České republice dle údajů Českého 

statistického úřadu předpokládají v důsledku dalšího snižování kardiovaskulární 

mortality,  především u mužů ve věku 45 – 74 let,  vzestup střední délky života při 

narození v České republice do roku 2020 na 80,6 let pro ženy a 76,9 pro 

muže“.[KALVACH, 1997, s.47] 

Část prognostiků nepředpokládá významné přibývání dlouhověkosti osob,      

ale obecné (ve více než 75 %) dožívání věku 80 let a v téměř 50 % i 85 let. 

2.2.1.3  Biologie a psychologie stárnutí 

V našem organismu dochází k řadě změn právě s přibývajícími léty a přesně 

rozpoznat, které jsou přímým následkem stárnutí nebo důsledkem vlivu chorob, není 

vždy možné. Dochází ke změnám v somatické – biologické oblasti, v oblasti psychické   

a sociální. 

„Stárnutí je obecně biologickým jevem. Nelze nalézt příklad živého organismu či 

struktury, které by nepodléhaly procesu stárnutí. Když si člověk uvědomil, že lidský život 

je konečný, začaly se objevovat snahy tuto skutečnost nějak zvrátit. Získat 

nesmrtelnost, a nebo alespoň dobu svého bytí nějak prodloužit. Nesmrtelnost byla 

kýženým nesplnitelným cílem, a proto byla připisována bohům, stala se vlastností 

pohádkových bytostí. V celém snažení lze nalézt dva základní trendy – snahu                   

o prodloužení života a snahu o prodloužení života, kdy je člověk aktivní a o zmírnění 

příznaků stáří“.[KALVACH, 1997, s.25] 

Jednoznačná příčina stárnutí neexistuje. Genetický podíl na stárnutí je daný asi 

ze 2/3 a 1/3 je závislá na způsobu života jednotlivce. Proces stárnutí je proces 

celoživotní, jde o proces individuální a nerovnoměrný. Některé systémy postihuje         

u některých lidí více, jiné méně. Některé dříve, jiné později. Některé orgány nemusí být 

postiženy vůbec, zatímco jiné mohou vykazovat pokročilé změny. 

Příznaky stáří však bohužel existují. S pokročilým věkem se dostavují, více či 

méně, viditelné fyziologické změny a to zejména: kůže se svrašťuje, vysušuje, vlasy 

šediví a ubývají, zrak slábne a obtížněji se adaptuje na světlo a tmu, sluch je citlivější  
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na šumy a obtížněji vnímá vysoké tóny, svalstvo ochabuje a ubývá kostní hmoty, hlavně 

při námaze se dýchací soustava rychleji unaví, přetváří se imunitní systém atd. 

Ve vyšším věku dochází také k úbytku počtu chuťových pohárků ve sliznici, 

dochází k poklesu čichových schopností, snížení rozlišovací schopnosti pro teplo            

a chlad, zvětšuje se tolerance k bolesti. 

„Po pětašedesátce stoupá počet lidí, kteří jsou ve svých denních činnostech více 

či méně omezeni srdečními chorobami, chronickým zánětem kloubů, vysokým krevním 

tlakem, nemocemi páteře, nohou. Tělesná výška se ve stáří snižuje a stařecký vzhled 

obličeje souvisí s ubýváním podkožního tuku, kůže bývá tenčí, sušší, vrásčitá“.[ŠIPR, 

1997, s.58] 

„Mnohé patologické jevy vypozorované u starých lidí jsou někdy chybně 

přisuzovány pokročilému věku. Jsou to však výsledky dřívějších nemocnění, která 

zůstala nepovšimnuta nebo zůstala zanedbána. Jiným chybným hlediskem                      

je skutečnost, že srovnáváme lidi, kteří jsou dnes staří, s lidmi, kteří jsou v současné 

době mladí. Připisujeme věku všechno, co vypozorujeme u starých lidí a co se vyskytuje 

u mladých – a dopouštíme se tak často omylu. Průkaznější by bylo pozorování skupin od 

mládí do pokročilejšího věku. Zjistili bychom, že určité potíže konkrétního jedince jsou 

způsobeny pracovními podmínkami nebo špatným bydlením, nemocemi, které se           

u něho již dříve vyskytovaly, nesnadným odchodem do důchodu, úmrtím lidí 

atd.“.[PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, s.23] 

V souvislosti se stářím a nemocemi se používá pojem multimorbidita                    

-  polymorbidita. Jde o výskyt více chorob u jednoho pacienta. Je obvyklá u geriatricky 

nemocných, kdy mění klinický obraz nemocí, jejich prognózu i léčení, může ohrozit 

soběstačnost a vést k užívání nadměrného množství léků. 

V minulosti se usuzovalo, že duševních schopností s věkem zákonitě ubývá. 

Tento názor se hlavně opíral o výsledky studia duševních funkcí osob rozdílného věku 

pomocí psychologických testů. Moderní výzkum však prokázal, že výsledek použitých 

zkoušek ve stáří ovlivní především zdravotní stav, motivace k vyšetření a kulturní            

i sociální úroveň vyšetřovaných. Vliv samotného kalendářního věku se uplatňuje 

mnohem méně. Novější studie prokázaly, že některé duševní vlastnosti se s věkem 

zhoršují, jiné se nemění a některé se dokonce zlepšují. 
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I změny v duševním vývoji člověka jsou těžko rozlišitelné. Nelze s přesností 

určit, zda jde o přirozené involuční změny dané věkem, nebo jsou tyto změny součástí 

nebo následkem duševní poruchy. 

U starých lidí je zpomalena především duševní činnost. Aktivita mozkových 

buněk se zpomaluje, což se projevuje i na odpovídající duševní činnosti. Paměť upadá 

především ve složce vštípivosti a vybavenosti. Hlavně se snižuje mechanická paměť. 

Logická paměť je věkem ovlivněna mnohem méně. Také dochází ke zpomalení 

psychomotorického tempa. Starší člověk pracuje ve srovnání s mladšími pomaleji,    

zato je jeho práce mnohem přesnější, protože přesnost je pro něj důležitější než 

rychlost. Důvodem jeho pomalosti je i jeho zvýšená opatrnost. Staršímu člověku hodně 

vadí, když udělá ve svém uvažování chybu, ale nevadí mu pomalost jeho tempa. Stáří 

také přináší snižování tvůrčí fantazie a veřejného projevování citových pohnutek.  

Dalším obecně známým rysem stáří je, že starý člověk velice špatně snáší 

jakoukoliv změnu v zaběhnutém způsobu života a také nemá rád, když se musí 

rozhodnout, jak vyřešit jakýkoliv problém, který se v jeho životě vyskytl.  

V některých složkách inteligence se výkon ve stáří značně zhoršuje. Často se ve 

vyšším věku vyskytují neurózy. Vede k nim zvýšená duševní citlivost, relativní 

bezbrannost, zranitelnost, závislost na druhých lidech, závažné ztráty a denní stresy.  

Staří lidé, mnohem více než kdokoliv jiný, musí čelit nashromážděným ztrátám  

a psychickým otřesům. Musí se stále více vyrovnávat s těžkými životními situacemi. 

Toho nelze dosáhnout za jediný den. Toto bolestné období však napomáhá tomu,      

aby po jeho překonání starý člověk mohl znovu naplno žít. 

Typickou poruchou stáří je větší úbytek rozumových schopností odpovídajících 

věku. Jde o tzv. stařeckou demenci, která se u každého jedince projevuje individuálně  

– dříve nebo později, nebo se neprojeví až do konce života. S věkem také přibývá           

i depresí.  

Za pozitivní změnu ve stáří, tedy změnu k lepšímu, lze považovat zvyšující         

se vytrvalost, kdy starší lidé vydrží déle než ostatní vykonávat monotónní tělesnou              

i duševní činnost. Starší lidé mají větší pochopení, jsou tolerantnější. Mají své ustálené 

názory a jsou stálí i ve svých vztazích. S věkem člověka se mění i prožívání času. 

Starému člověku vše utíká rychleji a proto si prožitého času více považuje.  
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Stáří je považováno za přirozenou a očekávanou životní situaci, která je hlavně 

charakterizována tím, že člověk ztrácí svůj příjem, dále má mimořádně velké výdaje za 

zdravotní péči a potýká se mimořádnými zdravotními či sociálními omezeními. 

Na stáří je třeba se připravovat. Z praktického hlediska můžeme rozlišit tři 

formy přípravy na stáří. Jako první bych uvedla dlouhodobou přípravu, která začíná už 

v dětství. V tomto období bychom měli učit děti k úctě ke starším lidem. Vést je ke 

správnému chování, neboť tím určujeme, jaký budou mít děti v budoucnu vztah k nám, 

až zestárneme. Ve středním věku začíná středně dlouhá příprava. V této době by se 

člověk měl zamyslet nad svou životosprávou. Měl by se naučit akceptovat stáří jako 

nedílnou součást lidského života. Měl by začít pracovat na svém sociálním portfoliu, 

začít s novými činnostmi pro snadnější adaptaci na nové období, řešit finanční 

záležitosti (důchodové spoření) apod. Krátkodobá forma přípravy na stáří se týká 

období krátce před odchodem do důchodu a měla by být ryze praktická.  

2.2.1.4 Předsudky a mýty o stáří  

„Předsudek je averzivní nebo hostilní postoj vůči osobě, která náleží k určité 

skupině, prostě proto, že náleží k této skupině a je možno předpokládat, že má závadné 

kvality připisované této skupině“.[NOVÁK, 2002, s.9] 

E. Palmore (1990) uvedl 10 hlavních předsudků vztahujících se ke stáří. 

1.  Představa, že nemoc znamená vážný problém pro většinu lidí nad 65 let.          

Ve skutečnosti většina seniorů (78%) je dostatečně zdravých, aby zvládali běžnou  

činnost a pouze jen 5% seniorů je odkázáno na celodenní ústavní péči. U 81% seniorů 

není žádné omezení v jejich aktivitách denního života. 

2.  Sexualita není pro seniory důležitá. Skutečnost je taková, že uspokojivý 

milostný vztah zdravých párů obvykle pokračuje do 70 až 80 let. 

3.  Spojování stáří s ošklivostí. Zejména ve vyspělých zemích je krása dávána do 

souvislosti s mládím. O stáří se hovoří ponižujícím jazykem (čarodějnice, babice, starý 

patron). Jako proti argument lze uvést, že vnímání ošklivosti je velmi subjektivní            

a podléhá kulturním standardům. 

4.  Další představa se týká poklesu duševních schopností. Podle tohoto předsudku 

znamená stáří proces poklesu učit se, zapamatovat si a poznávat. Ve skutečnosti si 

převážná část seniorů udržuje normální duševní schopnosti. Ve stáří jsou duševní 
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choroby běžné, nevyhnutelné a neléčitelné. Skutečností ale je, že pouze 2 % osob 

starších 65 let je institucionalizováno s primární diagnózou psychiatrické choroby. 

5.  Mezi další předsudky patří ztotožňování stáří se zbytečností. Senioři nejsou 

schopni pracovat a pokud ano, je jejich práce neproduktivní. Ani tato představa se 

nezakládá na pravdě, většina lidí vyššího věku je schopna pracovat stejně jako mladí. 

Ukazují se i jejich výhody jako je větší spolehlivost a menší fluktuace. 

6.  Většina seniorů je společensky izolovaných. Ani tento předsudek neodpovídá 

realitě. Většina starších má blízké příbuzné v dosažitelné vzdálenosti a kontakty jsou 

relativně časté. 

7.  Mylné představy o ekonomické situaci seniorů (většina je chudá nebo naopak 

bohatá). Pravda je jiná, v našich poměrech patři k nejchudší vrstvě mladší                 

ženy - samoživitelky s malými dětmi. 

8.  Další předpoklady se týkají obrazu seniorů, kteří jsou bezmocní, senilní                

a depresivní. Skutečností je, že těžší deprese je méně častá mezi staršími lidmi než 

mezi mladšími. Na druhou stranu je, mezi různými duševními nemocemi, deprese           

u seniorů nejběžnější. 

9.  Na posledním místě je předsudek o politické moci seniorů. Senioři jsou vnímáni 

jako silná a sobecká politická síla, která brzdí potřebné reformy. Skutečností je,            

že starší lidé představují sice velké množství voličů, obvykle ale nehlasují jako blok        

a následně mají méně politické moci, než se předpokládá. [www.pecujici.cz, ] 

Podobně jako předsudky vznikaly i mýty o stáří. Jako příklad uvedu některé 

z nich: stáří je ekonomickou zátěží společnosti, staří nemají čím společnosti přispět, 

staří lidé jsou všichni stejní, stáří mužů a žen je stejné. Určitě je ještě mnoho dalších 

mýtů o stáří, ale jedno mají společné a to, že se nezakládají na pravdě. V akademickém 

slovníku cizích slov (1998) najdeme, že mýtus je představa o někom nebo o něčem 

nekriticky přijímaná, uctívaná a zbožňovaná. 

2.2.2 Postavení seniora v rodině a ve společnosti 

V závislosti na tom, že se dožíváme čím dál vyššího věku, bývá v dnešní době 

běžné, že máme ještě praprarodiče. Rodina, i když se to mnohým již nezdá, stále 

zůstává jednou z prvních hodnot. Skutečností však je, že se od rodiny očekává 

solidárnost s tím členem rodiny, který se právě nachází v obtížné nebo krizové situaci. 
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Pokud jsou staří rodiče schopní, mohou v mnoha věcech pomáhat a všichni                   

to přijímáme jako samozřejmost. Mohou hlídat vnoučata, předávat zkušenosti, 

finančně podporovat své blízké. Avšak s postupujícím věkem, oslabením, nemocí se 

může kdykoliv situace změnit. Přijde doba, kdy starý člověk už nemůže zvládnout tolik 

věcí jako dříve. Závislost starého rodiče na pomoci druhých se týká celého rodinného 

systému. 

Rodina by měla být bezpečným přístavem pro všechny její členy. Bohužel, ale 

může být pouze formálním seskupením příbuzných nebo dokonce i nebezpečným 

prostředím. Jakou rodinu máme, v takové i zestárneme. Každá rodina má svá pravidla, 

podle kterých funguje. Mnoho příbuzných dnes žije odloučeně od základní rodiny                     

a životní podmínky často neumožňují vícegenerační soužití. Ale i tak vzájemná 

výpomoc v rámci rodiny sebou přináší udržení soběstačnosti seniora v nejdelší možné 

míře. 

„Za slovem rodina se skrývají všichni členové rodiny. Rodinu tedy tvoří 

komplexní systém jednotlivých prvků a vzájemných vztahů mezi nimi. Všichni tito lidé 

však nezaujímají vzhledem ke starému rodiči stejnou pozici. Všichni nemají stejnou 

možnost bydlet s ním nebo ho často navštěvovat. Také z hlediska vztahového může být 

poměr každého člena rodiny ke starému rodiči naprosto odlišný podle věku i podle 

toho, co společně prožili. Navíc mohou být vztahy mezi jednotlivými členy rodiny velmi 

různé – jsou příbuzní, kteří se mohou vidět velmi často a snášejí se dobře, a naproti 

tomu ti, kteří se nesnášejí a nestýkají“.[PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, s.70] 

Postoje mladších členů rodiny ke starým rodičům mohou být někdy ovlivněny 

směsicí pozitivních a negativních pocitů. Kvalita společného života se starým člověkem 

a jeho spokojenost závisí na rovnováze mezi těmito negativními a pozitivními city. 

Domácnost většinou vede žena a pro ženu z toho vyplývá velké pracovní zatížení a větší 

odpovědnost. Zpravidla v produktivním věku řeší dilema mezi zaměstnáním                    

a celodenní péčí o starého rodiče. Pokud nelze obojí skloubit, objevují se následně 

nejen ekonomické problémy rodiny, ale i narušení rodinné rovnováhy způsobené 

příchodem nemocného, nesamostatného člena rodiny. To se odvíjí od dosavadního 

způsobu života rodiny, ale i od soběstačnosti či zdravotních obtíží staršího člena rodiny.  

Naše osobnost, charakter, povahové rysy i vůle byly a jsou vždy formovány také 

prostředím ve kterém žijeme. Vlastním ekonomickým a sociálním postavením, rolí, 
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kterou hrajeme a která závisí také na našem věku. Zde se  formují i názory na stáří. 

Příčin tohoto obtížného stárnutí je více a všechny spolu nějak souvisí a vzájemně          

se podmiňují. Jsou důsledkem společenského vývoje, který se odehrával a odehrává ve 

společnostech, jež prošly bouřlivou etapou industrializace, vytvářející základ změn 

v oblasti hmotné a duševní. Jako jedna z hlavních příčin současného obtížného stárnutí 

bývá uváděn prudký nárůst počtu lidí ve společnosti. 

„Lidé se dnes dožívají šedesáti, sedmdesáti, osmdesáti i více let, což je zcela 

nový objev. Lidí, kteří se v současné době dožili poměrně vysokého věku, je skutečně 

tolik, jako v minulosti ještě nikdy“.[WOLF, 1982, s. 21]   

V obecné rovině platí, že pokud byla skupina potřebných početně malá, 

společnost si potřebu zajištění jejich péče nijak zvlášť nepřipouštěla. Tradiční péče        

o staré lidi  v minulosti měla především charitativní charakter. Zajištění péče o staré lidi 

bylo řešeno milodary, později vznikaly chudobince, starobince a chorobince. 

Současná společnost se ke stáří staví spíše negativně. Stáří je stále více chápáno 

jako úpadek, ztráta, chátrání a celkové zhoršení kvality života. Z ekonomického 

hlediska je na seniory nahlíženo jako na zátěž a stále více se hovoří o nutnosti 

důchodové reformy. Ačkoli problém spíše spočívá v nízké porodnosti, všeobecné 

podvědomí obrací svou pozornost proti stáří, které si již tak nese těžké břímě 

postupující involuce. Současná moderní doba je zaměřená na produktivitu a výkon 

jedince a často není schopna se o své staré občany dostatečně postarat. Mladší 

generace ztrácí vědomí kontinuity všech generací, které se v minulosti udržovalo 

společným soužitím rodinných příslušníků různého věku. Tento přístup se odráží 

v mysli samotných starých lidí, kteří tak mohou vnímat sebe, jako přítěž všech 

ostatních kolem sebe. Hodně často pociťují malý zájem ze strany nejbližší rodiny a mají 

pocit, že jsou všem na obtíž. Proto se bojí přiznat, že potřebují pomoc a zároveň se bojí 

o potřebnou pomoc požádat. To vše je často motivačním prvkem pro jejich odchod do 

domova pro seniory, nebo do domu s pečovatelskou službou. 

Někteří rodinní příslušníci by se rádi o své staré rodiče postarali, ale z různých 

důvodů toho nejsou schopni. Nejčastější překážkou je nedostatek prostoru v jejich 

domácnosti. Další velkou příčinou je dnešní hektická doba, ve které se člověk musí 

snažit a bojovat o to, aby v ní obstál. Tento boj mu však často bere sílu a hlavně čas, 

který by mohl a vlastně i měl, věnovat své rodině. 
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„Péče o občany, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou o sebe starat sami, patří 

k morálním povinnostem těch, kteří jsou produktivní a zdraví. Tak tomu bylo po staletí 

u všech kulturních národů. Starším lidem byla prokazována úcta k jejich stáří                  

a moudrosti. Toto se změnilo se změnami životního stylu. Mladí lidé začali odcházet za 

prací do měst, svých seniorů si přestali vážit. V mladých rodinách dnes obvykle oba dva 

partneři pracují a ve zbývajícím čase se sotva stačí postarat o své děti. Rodiny bydlí 

často v malých nedostačujících bytech a při nejlepší vůli není pro staré rodiče čas           

a místo. Není to vždy sobectví dětí, ale součást dnešní reality. V mnoha případech by 

takové soužití nebylo ani zdravé. Navíc mnozí senioři potřebují celodenní péči a noční 

dohled, což jim děti nemohou zajistit“.[RHEINWALDOVÁ, 1999, s.10] 

„Lidé mají nemalé problémy vyrovnat se s očekávanou a později reálnou situací 

být starý. A což teprve společnost jako celek! Protože skutečně výrazně vzrostl počet 

starých lidí ve světě, problém jak všestranně zajistit toto ekonomicky postproduktivní 

obyvatelstvo se stal velkou starostí celé společnosti. Starých lidí je mnoho. Stále jich 

přibývá a přibývat bude. A tak paradoxně v době, kdy se lidé dočkali, kdy se splnilo 

jejich přání žít dlouho, stalo stáří ohromným problémem pro společnost i pro 

jednotlivce“.[HAŠKOVCOVÁ, 1990, s.386] 

2.2.2.1  Vnímání stáří seniorem 

Pro člověka v seniorském věku není také jednoduché přijmout úděl někoho, kdo 

je závislý na pomoci jiné osoby. Již jedním velkým mezníkem v jeho životě byl odchod 

do důchodu, který označil konec jednoho období a počátek dalšího období, které je 

plné nejistot. Vyrovnat se s touto danou chvílí není vždy snadné. Důchod znamená,      

že člověk opouští zaměstnání, ztrácí svou profesi a tím mění svou identitu, svůj sociální 

status. Odchodem do důchodu náhle ztrácí kontakt se spolupracovníky ze zaměstnání  

a je nucen k novému uspořádání života. Prázdnota, kterou člověk pociťuje a kterou 

bude třeba vyplnit, může seniora děsit. 

A pak se mohou objevit zdravotní potíže, nemoci, kterých si dříve ani nevšiml    

a kterým snáze podléhá, neboť jsou pro něj příznakem stáří a blížícího se konce. 

Některé aspekty stárnutí, zejména změny sluchu, zraku, zhoršování pohybových 

vlastností, jsou jednou z hlavních příčin toho, že se staří lidé vyčleňují ze svého okolí     

a záměrně se od něho izolují. 
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V tomto období dochází mnohdy k úmrtí životního partnera, což je bezpochyby 

jednou z nejtěžších zkoušek, se kterou se lidé musí vyrovnávat. Kromě partnera 

postupně odcházejí i stejně staří přátelé a starší lidé nemají tendenci navazovat nová 

přátelství. Mnohdy dobrovolně odcházejí od rodin, kterým nechtějí být na obtíž,         

do různých zařízení sociální péče. Mnozí z nich tuto změnu nejsou vnitřně schopni 

akceptovat. 

Všechny shora uvedené změny člověkem hluboce otřásají a traumatizují ho. 

Ztratit zaměstnání, místo ve společnosti, opustit domov, onemocnět, ztratit milované 

bytosti a podobně, všechny tyto ztráty doprovází hluboký šok a různě dlouhé krize. 

Velkým problém je se následně dostat z této krize. Starý člověk nesmí dopustit,          

aby nad ním pocit ztráty zvítězil. Musí se oprostit od toho, čím dříve byl, aby se mohl 

radovat z toho, co mu zůstává a z toho, co nového získá. 

„Člověk, který se setkává se ztrátou, by měl přijmout novou situaci s určitou 

vyrovnaností, aby byl schopen „žít“ nově a plně, i když se mu bude nový život zdát 

chudší ve srovnání s tím minulým. Každá ztráta je obdobím smutku a truchlení. Nejsou 

to lehké chvíle v životě a někteří lidé potřebují naší přítomnost, pomoc, protože čas 

všechno nevyléčí. Období smutku je proces, kdy se člověk vyrovnává s různými životními 

ztrátami. Někdy se člověk se ztrátou vyrovná za krátkou dobu, ale často tato těžká 

období trvají léta i celý život“.[PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, s.32] 

„Umění stárnout je umění bojovat proti chorobám stáří a navzdory jim učinit 

z konce našeho života šťastné období. Celkem jsou dva způsoby, jak lze dobře stárnout. 

První je nestárnout. Je to způsob lidí, kteří se uchránili před stárnutím činností. Druhým 

způsobem, jak dobře stárnout, je smířit se stářím. Stáří může být věkem klidu                  

a odevzdání, a tím i štěstí“.[MAUROIS, 2004, s.149] 

2.2.2.2  Potřeby seniora 

Individuální stav štěstí, pohody a spokojenosti seniora je složen nejméně ze tří 

komponentů. V první řadě je tu nutná nepřítomnost pocitu nespokojenosti a neštěstí, 

úzkosti či deprese. Není to však tak jednoduché, abychom si mohli říci, že štěstí je 

prostě jejich protikladem a dostavuje se, nejsme-li nespokojeni. 

Zdravý rozum nám říká, že hlavním zdrojem subjektivního pocitu spokojenosti 

jsou urgující mezilidské vztahy – zejména rodina a přátelství. Mocným zdrojem našeho 
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uspokojení je vlastní práce a jako ještě významnější pociťujeme kvalitu prožívání 

volného času. 

„První problém, na který narazí právě penzionovaný a tudíž „odložený“ a „starý 

člověk“, je ztráta programu. Říká se, že stáří jsou žně života. Na prahu penzijního věku 

by ty žně měly začít. Mnozí lidé v době, kdy je zřejmé, že „stáří je tady“ , zaujímají pozici 

jakéhosi očekávání. Někdy zvídavě, jindy s určitou mírou skepse vyčkávají, co jim stáří 

samo o sobě přinese. Postoj pasivního očekávání věcí příštích je nejen vysoce 

neodpovědný, ale může přinést řadu problémů a zklamání. Člověk s příchodem stáří 

především nepřestává žít. Stojí však před ním nelehký úkol: musí žít jinak než 

doposud“.[HAŠKOVCOVÁ, 1990, s.138] 

Mladí lidé, ale i střední generace „nic“ nevědí o stáří, ale ani samotný stárnoucí 

člověk nemá jasnou představu, co ho čeká. 

Potřeba u člověka vzniká, jako následek pocitu, který má při nedostatku nebo 

nadbytku něčeho. To následně vytváří napětí, které nás motivuje k nějakému chování, 

jehož cílem je vzniklou nerovnováhu uspokojit. Potřeby, motivy a chování člověka jsou 

velmi těsně spojeny. 

Potřeby mohou být rozděleny na sekundární a primární, naučené či vrozené. 

K nejdůležitějším potřebám patří potřeby fyziologické, které zahrnují lidské potřeby 

nutné, plně přirozené a jejich uspokojení věnujeme nejvíce času. Po uspokojení těchto 

potřeb se člověk zaměřuje na své další potřeby – např. potřebu bezpečí – jako je 

ochrana před tělesným poškozením, nemocí, ekonomickými problémy a na sociální 

potřeby uspokojující touhu člověka po kontaktu s druhými lidmi. Člověk je tvor 

společenský, potřebuje tudíž kolem sebe přátele. Potřebuje i vědomí významu pro 

ostatní lidi, sebeúctu i skutečné uznání od ostatních lidí. 

Americký psycholog A. H. Maslow definoval v roce 1943 hierarchii lidských 

potřeb, kdy podle této teorie „má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po 

nejvyšší – společně pak tvoří jakousi pomyslnou „pyramidu“): 

1.  fyziologické potřeby 

2.  potřeba bezpečí, jistoty 

3.  potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti 

4.  potřeba uznání, úcty 

5.  potřeba seberealizace“.[www.wikipedie.cz,  ] 
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První čtyři kategorie označuje jako nedostatkové potřeby a pátou kategorii jako 

potřeby existence (bytí) nebo růstové potřeby. Všeobecně platí, že níže uložené 

potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik 

méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. 

Starý člověk, jako každý jedinec, potřebuje ve svém životě uspokojovat všechny 

potřeby současně. Potřebuje přiměřené zdraví, materiální a finanční zabezpečení. 

Potřebuje místo, kde se cítí ctěn a vážen, kde ho mají rádi a kde on má někoho rád. 

Když starý člověk žije sám, má právo na své soukromí, které se ale nesmí stát 

jeho izolací. Tyto potřeby však nejsou typické jen pro stáří, jsou všeobecně  lidským 

nárokem, který se v mladším věku realizuje především v pracovním procesu. 

V žádném případě nejde jen o uspokojování fyziologických potřeb, ale také        

o uspokojování potřeb psychologického rázu. Nejpříznivější situací je, když je starší 

člověk schopen své fyziologické potřeby uspokojit samostatně a nemusí se spoléhat na 

pomoc cizí osoby. Řada seniorů však potřebuje někoho, kdo je jim ochoten pomáhat. 

V první řadě se mohou obrátit na rodinu, následně mohou oslovit cizí osoby, popřípadě 

se obrátit na registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Nejdůležitějším prvkem 

při rozhodování je, jakou míru pomoci senior potřebuje. Je třeba dbát na to, abychom 

za starého člověka nevykonávali vše a naopak toho po něm nesmíme žádat příliš. 

Potřeba bezpečí a jistoty může také znamenat potřebu ekonomického zajištění, 

fyzického či psychického bezpečí. Většina starých lidí potřebuje mít určitou finanční 

jistotu. Právě oni mají velmi často strach z nedostatku finančních prostředků. 

I ve vyšším věku jsou pro člověka velmi důležité sociální potřeby. Při nedostatku 

kontaktů se světem dochází velmi často k izolaci seniorů. Pro penzionovaného člověka 

je velmi důležitá rodina a současně i udržování kontaktů s vrstevníky. Je třeba rozvíjet  

u něj zájmové aktivity, aby i ve svém věku měl radost ze života. 

S těmito sociálními potřebami úzce souvisí potřeba uznání a seberealizace. 

Aktivní člověk má stále potřebu něco dokázat a touží po nalezení smyslu života. 

Významná česká socioložka Jiřina Šiklová se ke stáří vyjádřila velice trefně: 

„Myslíte si, že stáří může být hezké? Může, ale musí na ně člověk myslet včas. A je to 

jedna z věcí, které jsou velmi důležité. Jestliže zdraví máme zadarmo, mládí máme 

zadarmo, tak to, jaké budeme mít stáří, záleží hodně na nás. Jestli si dokážeme udržet 

přátele, jestli na sobě budeme pracovat, jestli si budeme trochu cvičit mozek, jestli 
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budeme lidem příjemní. Hezké stáří není jenom věcí peněz – je to především věc vztahů. 

Tam se skutečně promítne to, co člověk během života dělal“.[MATĚJČEK, DYTRYCH, 

1997, s.134] 

2.3 Systém sociální péče v ČR 

V současné době ve všech vyspělých zemích hraje významnou roli sociální 

politika. V moderním světě se stala „fenoménem velice frekventovaným a navíc i velice 

kontroverzním a zpravidla i různě interpretovaným a velice náročným na veřejné 

zdroje…. Velmi obecně a přibližně lze říci, že sociální politika je politikou, která se 

primárně orientuje k člověku, k rozvoji a kultivaci jeho životních podmínek, dispozic,      

k rozvoji jeho osobnosti a kvality života“.[KREBS, 2005,s.17] 

Sociální politika je ve své podstatě velice široký pojem. Spadá pod něj sociální 

péče, sociální pomoc, pomoc v nezaměstnanosti, důchody a důchodové pojištění,       

ale i otázky rovných příležitostí či sociálního vyčlenění. 

Nejčastější oblastí, která je spojována se sociální politikou, je sociální 

zabezpečení. Sociální zabezpečení reaguje na společenskou poptávku po řešení 

mezních situací, ve kterých jednotlivec není schopen sám situaci zvládnout a potřebuje 

pomoc společnosti. Bez pomoci se občan dostává do vážných existenčních problémů, 

spojených se ztrátou příjmů, chudobou a bídou. Sociální zabezpečení reaguje na ztrátu 

zaměstnání, pracovní úraz, nemoc z povolání, stáří, invaliditu, nemoc, ztrátu živitele     

a mateřství. Sociální zabezpečení bylo původně jedinou náplní pojmu sociální politika. 

To však již neplatí a dnes je součástí sociální politiky prakticky vše, co souvisí se 

životními podmínkami lidí. 

„Sociální zabezpečení můžeme chápat jako soubor institucí, zařízení a opatření, 

jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování                         

a odstraňování následků sociálních událostí občanů“.[KREBS, 2005, s.139] 

Základní životní situace a události, pro které byla schémata sociálního 

zabezpečení vyvinuta, lze vymezit jako závislé na dětství a mládí, mateřství                     

a rodičovství, nemoci a úrazu, chudobě, invaliditě, stáří, smrtí živitele. 

V devadesátých letech byla zvolena koncepce, která je založená na třech 

víceméně samostatných systémech - pilířích: sociálního pojištění, státní sociální 

podpory a sociální pomoci. 
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1. pilíř – sociální pojištění – řeší sociální situace, na které se občan může předem 

připravit odložením části peněžních prostředků na krytí budoucí nejisté sociální 

situace. Sem spadá důchodové pojištění, z něhož jsou poskytovány: starobní důchody, 

vdovský – vdovecký důchod, sirotčí důchod, invalidní důchod; nemocenské pojištění, 

z kterého jsou vypláceny nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, 

vyrovnávací příspěvek v mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a zdravotní pojištění. 

2. pilíř – státní sociální podpora – řeší sociální situace týkající se podpory rodiny, 

hlavně pak rodiny s dětmi. Patří sem dávky závislé na příjmu – přídavek na dítě, sociální 

příplatek a příspěvek na bydlení, a dávky nezávislé na příjmu, což jsou rodičovský 

příspěvek, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče. 

3. pilíř – sociální pomoc, který pomáhá řešit obtížné sociální situace, které není 

občan schopen řešit vlastními silami. 

4. pilíř je doplňkový a patří sem soukromé pojištění (připojištění). 

2.3.1  Sociální péče – pomoc 

Sociální pomoc se uplatňuje v situacích, kdy ostatní zdroje, které by mohly 

pomoci jedinci (rodině) překonat ohrožující životní situaci, nejsou k dispozici a jedinec 

(rodina) není schopen ji vlastními silami překonat. Člověk se v životě dostává do stále 

nových rizikových situací, stává se obtížnějším a často nemožným, aby jednotlivec nesl 

důsledky sociálních rizik, nebo aby je nesl plně. 

Systém sociální pomoci řeší obtížné sociální situace, které člověk není schopen 

řešit sám nebo s pomocí rodiny. Sociální pomoc se poskytuje formou dávek maximálně 

do výše životního minima a dále pak formou sociálních služeb. Právní úprava je 

obsažena v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, dle něho se poskytují 

dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávka mimořádné okamžité 

pomoci. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se poskytuje příspěvek na 

péči, jako finanční pomoc na úhradu služeb pro osoby závislé na pomoci jiné osoby. 

Dávky sociální péče jsou poskytovány při splnění stanovených podmínek. Jde 

zejména o jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky                

k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných 

nákladů na domácnost a nebo sociální služby. 
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„Sociální rizika jsou označována také jako sociální události či sociální příhody, 

které jsou právem známé a s nimiž právo spojuje vznik, změnu nebo zánik práv               

a povinností, pomocí nichž lze předejít, zmírnit nebo překonat tíživou životní situaci 

způsobenou takovou událostí. Hlavními sociálními událostmi jsou zejména: nemoc, 

úrazy, těhotenství, invalidita, stáří, narození dítěte, smrt rodinného příslušníka,       

popř. další důvod způsobující tíživou situaci“.[KREBS, 2005, s.158] 

V rámci systému sociální pomoci se obtížné sociální situace stavu hmotné          

a sociální nouze řeší formou sociálních služeb, které by měly poskytovat především 

nestátní neziskové organizace, obce a kraje, a formou sociálně právní ochrany a dávek 

sociální pomoci, které by měl poskytovat stát prostřednictvím pověřených obecních 

úřadů. Jednotlivé formy sociální pomoci by měly být financovány ze státního rozpočtu 

a z rozpočtu obcí. 

Sociální pomoc vychází ze základního předpokladu, že každý občan nese 

odpovědnost sám za sebe a za svou budoucnost. 

Jestliže se však ocitne v sociálně neuspokojivé situaci, nastupuje sociální pomoc 

jako projev lidské solidarity i dobročinnosti,  s cílem navrátit takovému občanu              

co nejrychleji sociální suverenitu, pomoci mu překonat přechodně stadium 

sociálněekonomických obtíží, či řešit jeho trvalé sociálně svízelné postavení. Jedním ze 

základních cílů sociální pomoci je tedy zabránit propadu občana do trvalé sociální 

závislosti. Jedná se tedy především o pomoc aktivizující, která vede k dosažení 

způsobilosti k soběstačnému životu ve společnosti. 

2.3.2 Právní úprava sociální péče a pomoci 

Dle Matouškova výkladu: „Sociální péče vyplývá ze společenské solidarity            

a spočívá v redistribuci prostředků a služeb ve společenském prostoru, jejichž cílem je 

všestranný rozvoj jednotlivce. V západních zemích má tento pojem širší význam. 

Sociální péče se realizuje sociálním pojištěním, zdravotním pojištěním, státními 

podporami, sociální pomocí a sociálními službami. Sociální péče se u nás používá           

v užším smyslu – tj. ve smyslu jako sociální pomoc, která je podle platné legislativy 

součástí sociálního zabezpečení. Podle platné legislativy spadá do oblasti sociální péče 

poskytování peněžitých a věcných dávek, výchovná a poradenská péče, sociálně-právní 

ochrana, ústavní péče, mimořádné výhody pro některé skupiny obyvatel těžce 
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zdravotně postižených. Cílovou skupinou sociální péče jsou občané, kteří nejsou 

dostatečně zabezpečeni vlastním příjmem nebo dávkami z pojištění, dále ti, kteří ji 

potřebují kvůli vysokému věku nebo zdravotnímu stavu, a ti, kteří nemohou vlastními 

silami překonat nepříznivou situaci. Za sociální péči se považuje i péče poskytovaná 

občanům ve zdravotnických zařízeních, pokud nemohou být z tohoto zařízení 

propuštěni, neboť se neobejdou bez pomoci a přiměřená pomoc jim není 

dostupná“.[MATOUŠEK, 2005, s.210] 

Sociální pomoc zahrnuje finanční dávky, věcné dávky a rovněž služby. Odborná 

sociální práce je součástí systému sociální péče, ale jen část profesionálů poskytující 

sociální péči má kvalifikaci sociálního pracovníka. Orgány, které poskytují dávky sociální 

péče, jsou u nás Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajský úřad, obecní úřad obce     

s rozšířenou působností, pověřený obecní úřad a obecní úřad. 

Právní úprava sociální péče a právní úprava sociální pomoci, podle které se 

poskytují peněžní nebo věcné dávky a služby  při splnění určitých podmínek a na 

základě určitých kritérií, ale i průzkumu majetkových poměrů jednotlivců nebo rodin, 

které se nacházejí na spodní hranici příjmového žebříčku nebo pod určitou úrovní 

sociálního mimina [MATOUŠEK, 2003], je obsažena především v těchto zákonech a 

vyhláškách: 

• Zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v ČR v sociálním zabezpečení,       

ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona          

o sociálních službách 

• Zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších  

předpisů 
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• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 

o pomoci v hmotné nouzi 

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,          

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon  č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s úsporným opatřením v působnosti MPSV 

2.3.2.1  Financování sociální péče 

„V rámci sociální péče lze rozlišovat financování sociálních služeb a financování 

dávek sociální péče. U sociálních služeb můžeme rozlišovat dvě základní metody 

financování – dotace „na lůžko“ a dotace „na hlavu“. Dotací „na lůžko“ je dotována 

služba (dotován je takto každý, kdo službu využívá), dotací „na hlavu“ je dotován 

občan, tj. občan obdrží sociální dávku, aby si sám mohl koupit sociální službu, kterou 

potřebuje. U dávek sociální péče jde převážně o financování ze státního 

rozpočtu“.[TRÖSTER, 2000, s.91] 

Financování sociální péče je vícezdrojové, finanční prostředky na jednotlivé 

formy sociální péče jsou čerpány ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů, měst, obcí       

a neziskových organizací. Na financování se také podílejí občané jako příjemci dávek    

a sociálních služeb nebo jejich rodinní příslušníci. 

Mezi orgány působící v oblasti sociální péče patří stát, krajské úřady, obecní 

úřady, nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty a také obce a kraje. Výkon 

obecních úřadů s rozšířenou působností a krajských úřadů je výkonem v přenesené 

působnosti. 

Ze státního rozpočtu jsou poskytovány dotace obcím na lůžko, dotace krajům    

a obcím na výkon zřizovatelských funkcí, dotace nestátním neziskovým organizacím 

poskytujícím sociální služby. Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje ze státního 

rozpočtu celkové financování těch zařízení ústavní péče, která jsou přímo řízena MPSV. 

Stát také financuje náklady na dávky sociální péče, na sociálně právní ochranu               

a náklady související se sociální prací, kterou sám vykonává. 
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Finanční prostředky kraje na financování sociální péče jsou tvořeny z příspěvků 

ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů kraje. Krajům jsou poskytovány ze státního 

rozpočtu účelové dotace na provoz zařízení sociálních služeb, které zřizují. Dále jsou 

krajům poskytovány ze státního rozpočtu účelové dotace na podporu nestátních 

neziskových organizací poskytujících sociální služby. Z vlastních zdrojů kraje 

dofinancovávají provoz vlastních zařízení a provoz obecních zařízení sociálních služeb   

a také podporují činnost nestátních neziskových organizací poskytujících sociální 

služby. 

Obcím je poskytována ze státního rozpočtu dotace na podporu provozu 

domovů důchodců a ústavů sociální péče, které zřizují. Ostatní sociální služby,                         

např. pečovatelskou službu, financují obce z vlastních zdrojů. Finanční prostředky na 

výplatu dávek sociální péče jsou obcím poskytovány ze státního rozpočtu. 

Z vlastních zdrojů obce dofinancovávají provoz vlastních zařízení a také 

podporují činnost nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby. 

Nestátní neziskové organizace jsou financovány ze státního rozpočtu, z rozpočtů krajů 

a obcí, z příjmů od uživatelů sociálních služeb a z ostatních zdrojů (dary, nadace atd.). 

„V pokrytí celkových nákladů systému sociálních služeb za rok 2009 vysoko 

převažuje podíl veřejného sektoru (83 %), zatímco uživatelé se podílí 17 %, velmi 

významně se uživatelé podílí ve službách sociální péče (46 %). Cílem je financovat služby 

sociální péče především ze zdrojů klientů ve výši, která pokryje běžné provozní náklady 

poskytovatelů. Dotační financování státem by mělo být v budoucnosti jen doplňkové     

a mělo by zabezpečovat kvalitativní rozvoj služeb nebo upravovat specifické rozdíly 

dané regionem nebo cílovou skupinou klientů“.[ČÁSLAVA, 2010, s.27] 

2.4 Zákon o sociálních službách a související legislativa 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byl dlouho připravován a jeho 

koncepce se od roku 1993, kdy byly práce na zákoně zahájeny, často měnila. Lze říci,  

že tímto zákonem byla dokončena přeměna systému sociálního zabezpečení 

založeného na zákoně č. 100/1998 Sb., na nový sociální systém, který je tvořen státní 

sociální podporou, upravenou zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

důchodovým pojištěním zakotveným v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákonem            
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č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a provádějícím předpisem, jímž je vyhláška 

č. 504/2006 Sb. Pochopitelně všechny předpisy je nutné používat v platném znění,      

tj. s přihlédnutím  k jejich novelizaci. 

Na rozdíl od těchto předpisů, které upravují formy finanční pomoci, mezi které 

bychom mohli zařadit ještě vyhlášku č. 182/1991 Sb., upravuje zákon o sociálních 

službách nepeněžní formy pomoci. Na rozdíl od předcházející právní úpravy, která 

zahrnovala pouze pečovatelské služby a ústavy sociální péče, je škála sociálních služeb 

upravená zákonem o sociálních službách nesrovnatelně širší.  

Nejvýznamnější změny nastaly zejména v těchto oblastech: 

• poskytování příspěvku na péči a zrušení příspěvku při péči o osobu blízkou 

• poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce   

poskytování sociálních služeb 

• úprava postavení a kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách 

• důraz na kvalitu sociálních služeb a dodržování Standardů kvality v sociálních 

službách 

• poskytování bezplatného základního sociálního poradenství všemi sociálními 

poskytovateli 

• důraz na důstojnost, ochranu práv a sociální začleňování (proces zajišťující        

u osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením dosažení 

příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, 

sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 

společnosti považován za běžný). 

Sociální služby jsou určeny lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. 

Jedná se například o následky nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální situace 

nebo vysokého věku. Aby se mohli takto postižení opět začlenit do normálního života, 

potřebují obvykle pomoc druhé osoby. 

Sociální službu zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb. Pokud zabezpečují 

podporu a pomoc člověku rodinní příslušníci či jiné blízké osoby, nepovažuje se tato 

činnost za poskytování sociální služby. 

Péče o seniory a zdravotně postižené občany vychází z trendu zabezpečit pro 

obě skupiny co nejširší nabídku služeb a péče. 
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V určité historické době se institucionální péče zdála nejen ideální, ale také 

jedinou alternativou. Byla dokonce považována za vhodné a celkové řešení života 

starých a zdravotně postižených osob, které stihla v různé míře nesoběstačnost. Došlo 

ale k řadě nových problémů. Starých a zdravotně postižených osob je a bude mnoho, 

nelze je všechny umístit do pobytových zařízení, a to nejen z ekonomických důvodů, 

ale i jiných, jako je například chybějící počet profesionálů, kteří by byli schopni 

poskytnout oprávněné nároky na úrovni ekonomické, zdravotní, sociální, psychické      

a lidské. Stávající institucionální systém nemůže být zrušen, nadále bude mít pro tento 

okruh osob nezastupitelné místo. I nadále budou existovat situace, kdy nejlepším 

řešením je právě umístění v pobytovém zařízení. Trendem péče o staré a zdravotně 

postižené osoby je nutné spatřovat v účelné decentralizaci péče a příslušných služeb. 

Čím později se člověk dostane na lůžko, tím lépe. Těžiště péče je nutné i v blízké 

budoucnosti spatřovat v terénu, nikoliv v instituci, neboť tito lidé patří do společnosti  

a nikoliv mimo ni. 

Sociální služby umožňují člověku ohroženému sociálním vyloučením 

participovat na každodenním životě společnosti, čímž se míní přístup ke vzdělání, 

zaměstnání a kulturnímu a společenskému životu. 

Nový systém umožňuje poskytovatelům přesnější vymezení rozsahu služeb, 

které poskytují, a zároveň dát uživatelům sociálních služeb možnost výběru takového 

poskytovatele, který nabízí pro uživatele nejvhodnější sociální službu. Poskytování 

sociálních služeb je zákonem o sociálních službách nově založeno na smluvním 

principu. Každý ze žadatelů o službu si může vybrat pro sebe tu nejvhodnější, která  mu 

pomůže podpořit vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé situace. Důležitým 

principem je možnost kombinace různých druhů služeb a také kombinace služeb            

s pomocí a podporou ze strany rodiny či jiných lidí. 

2.4.1 Členění sociálních služeb 

Sociální služby lze rozdělit podle různých kritérií. Základní členění, které zákon 

obsahuje, je rozdělení na služby sociální péče a služby sociální prevence. Jiným 

kritériem pro členění sociálních služeb používaných zákonem jsou služby poskytované 

bezúplatně a služby poskytované za úhradu, případně služby pobytové, terénní             

a ambulantní. 
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Dle zákona o sociálních službách můžeme vymezit tři základní oblasti služeb: 

1. Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb. Sociální 

poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 

přispívající k řešení jejich situace. Zákon vymezuje základní sociální poradenství jako 

součást všech druhů sociálních služeb a odborné sociální poradenství. Tato služba je 

bezplatná a obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. Cílem je poskytnutí informací.[Zákon 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách] 

2. „Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí    

a zacházení“.[ Zákon č. 108/2006 Sb., §38]  

Cílem služeb sociální  péče  mimo jiné je: 

•  podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, 

jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního 

životního stylu 

• rozvíjet schopnost uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být 

schopni, vést samostatný život 

Služby sociální péče jsou zásadně poskytovány za úplatu, bez ohledu na to, zda 

osoba, která služby využívá, pobírá příspěvek na péči či nikoliv.  

Službami sociální péče podle zákona o sociálních službách jsou: 

• Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 

omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 

potřebuje. 

• Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení. Služba poskytuje,  ve vymezeném čase v domácnostech osob       

a v zařízeních sociálních služeb,  vyjmenované úkony. 
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• Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční 

hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 

ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 

schopností. 

• Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 

poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení v oblasti orientace nebo komunikace. Napomáhají těmto osobám vyřídit si 

osobně vlastní záležitosti. 

• Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. 

• Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby 

poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

• Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

• Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

• Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

• Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 



 36

• Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

• Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti 

na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními 

typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 

poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

• Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

• Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, 

ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné 

fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče 

do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou 

nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo 

pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

3. „Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které 

jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí 

ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředí a ohrožení práv 

oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence 

je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit 

společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.“                        

[zákon č. 108/2006 Sb., §53] 

Službami sociální prevence podle zákona o sociálních službách jsou: 

raná péče;  telefonická krizová péče;  tlumočnické služby; azylové domy; domy na půl 

cesty;  kontaktní centra;  krizová pomoc;  intervenční centra;  nízkoprahová denní 

centra; nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;  noclehárny;  služby následné péče; 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;  sociálně aktivizační služby pro seniory    
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a osoby se zdravotním postižením; sociálně terapeutické dílny; terapeutické komunity;  

terénní programy;  sociální rehabilitace  

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této 

činnosti oprávnění podle tohoto zákona. 

Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu 

s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které 

popisuje zákon o sociálních službách. Pojem uživatel sociální služby se tedy používá jen 

v případech, kdy je trvale či dočasně zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém 

rozsahu oprávněným poskytovatelem. 

2.4.2  Faktory ovlivňující sociální služby 

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících jak charakter sociální politiky,             

tak i konkrétní podobu sociálních služeb, je již zmíněný demografický vývoj a některé 

demografické ukazatele (porodnost, kojenecká a celková úmrtnost, počet obyvatel       

a jeho vývoj, střední délka života a věková struktura). 

Dynamické proměny, ke kterým došlo v České republice v devadesátých letech, 

jsou průvodním jevem negativních dopadů transformace ekonomického a politického 

systému v těchto letech. Prosadil se nový model reprodukčního chování, který je 

charakterizovaný odkladem prvních sňatků a narození dětí do vyššího věku, z důvodu 

nedostatečné bytové výstavby a finanční nedostupnosti nových bytů pro mladá 

manželství. Negativní vliv na demografickou situaci má i rostoucí nezaměstnanost 

mladých lidí, kteří,  v případě jakékoliv nejistoty,  narození dítěte odkládají nebo vůbec 

neplánují. 

Stárnutí populace a s tím spojená invalidizace osob (ta souvisí s neustále se 

zhoršujícím životním prostředím, rostoucí závislostí lidí na škodlivých látkách                  

a rostoucím ohrožením života a zdraví v důsledku další technizace života) obecně vede 

ke zvyšování požadavků na zdravotní a sociální péči. V současné době tvoří přibližně 

dvě třetiny z celkového počtu zdravotně postižených osob právě senioři.[KOZLOVÁ, 

2005] 
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2.4.3 Příspěvek na péči  

Příspěvek na péči, jakožto nový druh peněžní dávky, je základním nástrojem pro 

fungování nového modelu sociálních služeb. Jedná se o státní dávku, která má za cíl 

posilovat soběstačnost uživatele sociálních služeb. Hlavním účelem této dávky je 

umožnit osobě, která je závislá na pomoci a péči druhé osoby, aby si podle vlastního 

uvážení zajistila potřebnou pomoc, a to buď v rámci rodiny, anebo prostřednictvím 

poskytovatele sociálních služeb formou poskytnutí některé ze sociálních služeb, 

popřípadě prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 

2008] 

Příspěvek na péči v sobě skrývá hned několik motivačních prvků: 

• Tato dávka se poskytuje výhradně na základě zjištění, že zdravotní stav klienta 

je natolik nepříznivý, že klient minimálně v některých aspektech nezvládá plně 

samostatně péči o svou osobu a svou domácnost. Nevyžaduje se splnění žádných 

dalších podmínek. 

• Osobě, která péči potřebuje, se poskytnou finanční prostředky, takže se 

motivuje k tomu, aby si konkrétní sociální služby vybrala a obstarala sama, bez přispění 

orgánu veřejné správy. Pokud je v dané lokalitě dostatečně pestrá nabídka sociálních 

služeb (služeb sociální péče), může si klient skutečně vybrat služby „šité jeho potřebám 

na míru“. 

• Příspěvek na péči je rovněž koncipován tak, že vytváří zdravé konkurenční 

prostředí mezi poskytovateli služeb. 

• Dále příspěvek na péči přispívá k tomu, že osoby, které potřebují péči, zůstanou 

ve svém domácím prostředí a ústavních služeb využijí pouze v krajních případech. 

Příspěvek totiž činí z osoby potřebné péče „zákazníka“, který si služby jemu 

poskytované „kupuje“ a to jak ve vztahu k poskytovateli sociálních služeb, tak např. ve 

vztahu ke svým rodinným příslušníkům, kteří o něj doma pečují.[MATOUŠEK a kol., 

2007] 

Příspěvek na péči lze tedy použít pouze na ty výdaje, které přímo souvisejí se 

zabezpečováním pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být 

využit jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby, nebo také na 

výdaje, které vzniknou pečující osobě, např. rodinnému příslušníkovi nebo jiné osobě, 
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která není poskytovatelem sociální služby. Oba výše uvedené způsoby může příjemce 

příspěvku kombinovat dle vlastní potřeby.  

Výše příspěvku na péči je proto stanovena a hodnocena tak, aby si osoba, která 

tuto pomoc potřebuje, mohla uhradit, nebo částečně uhradit poskytování sociální 

služby nebo potřebnou pomoc od osob blízkých či jiných a to v rozsahu podle 

stanoveného stupně závislosti.  

2.4.3.1  Podmínky nároku na příspěvek na péči 

Podmínky nároku na příspěvek na péči je založen na individuálním posouzení 

schopnosti osob zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. Jeho výše 

je stanovena diferencovaně podle věku a podle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické 

osoby. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku, neboť v poskytování péče 

o zdravé a handicapované dítě do jednoho roku není rozdílu.[zákon č.108/2006 Sb.,§ 7] 

2.4.3.2  Stupně závislosti  

Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby se stanovuje ve čtyřech stupních. 

Odstupňování umožňuje podrobně, spolehlivě a individuálně zhodnotit potřeby osob, 

které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují každodenní pomoc nebo 

dohled a následné poskytování sociální služby při: 

• péči o vlastní osobu (tím se rozumí: denní úkony spojené např. se zajištěním     

či příjímáním stravy, osobní hygienou, oblékáním a pohybem, dodržením léčebného 

režimu apod.)  

• zajištění soběstačnosti (tím se rozumí: úkony, které umožňují účastnit               

se sociálního života - např. úkony spojené s chodem domácnosti, nakupováním, 

úklidem, přípravou jednoduchého jídla, schopností komunikace, nakládání s penězi 

apod.)  

Jednotlivé úkony jsou si rovnocenné, není rozhodné, kolik úkonů není zvládnuto 

v každé skupině, ale jejich celkový počet. Počet nezvládnutých úkonů z obou skupin     

se sčítá dohromady.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008]  

Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí funkční 

dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé 

úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. To znamená, že musí být 
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prokázáno, že neschopnost zvládnout některý z úkonů je důsledkem nepříznivého 

zdravotního stavu.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: 

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

stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče             

o vlastní osobu a soběstačnosti  

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

zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech 

péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než              

10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti  

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

stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče           

o vlastní osobu a soběstačnosti  

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

stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče           

o vlastní osobu a soběstačnosti.  

2.4.3.3  Výše příspěvku na péči 

Výše příspěvku závisí na věku posuzované osoby do věku 18 let a nad 18 let 

věku. Dále na míře závislosti posuzované osoby v nepříznivé sociální situaci na pomoci 

druhé osoby. 

Vyšší finanční podpora osob do 18 let věku je dána skutečností, že náklady na 

zajištění služeb pro osoby do 18 let věku jsou objektivně vyšší a tyto osoby nemají 

zpravidla žádné vlastní příjmy. 
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Tabulka č. 1 – výše příspěvku  

 

STUPEŇ ZÁVISLOSTI OSOBA DO 18 LET VĚKU OSOBA NAD 18 LET VĚKU 

I. lehká závislost 3 000,- Kč 800,-Kč (od 1.1.2011) 

II. středně těžká závislost 5 000,- Kč 4 000,- Kč 

III. těžká závislost 9 000,- Kč 8 000,- Kč 

IV. úplná závislost 12 000,- Kč 12 000,- Kč 

 

2.4.3.4  Nárok na příspěvek a jeho výplatu 

Nárok na příspěvek a jeho výplatu vzniká dnem splnění podmínek pro nárok na 

příspěvek a podáním žádosti o přiznání příspěvku pokud není zahájeno z moci úřední. 

Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce,        

ve kterém bylo zahájeno řízení o příspěvku. Nelze příspěvek přiznat zpětně za dobu 

před podáním žádosti, i kdyby podmínky nároku byly splněny. 

Zákon neupravuje možnost přiznání nebo vyplácení poměrné části příspěvku, 

proto se příspěvek přiznává vždy za celý kalendářní měsíc.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

2.4.3.5  Postup a průběh řízení o příspěvek na péči 

• Podání písemné žádosti 

Řízení příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na 

předepsaném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí. U osob mladších 18 let 

podává žádost jejich zákonný zástupce. Pokud není osoba schopna jednat samostatně 

a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z moci úřední. V žádosti je žadatel 

povinen uvést všechny požadované údaje, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, 

jakým způsobem má být přiznaný příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo mu bude 

poskytovat potřebnou péči.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

• Sociální šetření 

Následuje provedení sociálního šetření a zpracování písemného záznamu ze šetření pro 

účely řízení o příspěvku na péči. Záznam ze sociálního šetření slouží jako podklad pro 

posuzování posudkovým lékařem. Sociální pracovník, místně příslušného obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností, provede sociální šetření v přirozeném prostředí 
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žadatele. Žadatel je povinen se podrobit tomuto šetření, jehož účelem je objektivně 

zjistit životní podmínky žadatele a posoudit jeho schopnost zvládat péči o vlastní osobu 

a také to, jak umí být soběstačný ve svém přirozeném prostředí, tj. v místě, kde žije.                      

O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který 

na požádání předkládá posuzované osobě. [KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

Je nutné, aby sociální pracovník během šetření, co nejobjektivněji posoudil míru 

schopnosti žadatele postarat se o sebe a zároveň posoudil uzpůsobení domácnosti 

jeho schopnostem sebeobsluhy. Přítomnost pečující osoby nebo rodinných příslušníků 

je při sociálním šetření vítána, zvláště v případě nezletilosti žadatele, duševní poruchy 

či jiného zdravotního handicapu žadatele. 

Sociální šetření je především vedeno prostřednictvím rozhovoru s posuzovanou 

osobou. Zde je velice důležité aktivní naslouchání, které by se mělo prolínat celým 

rozhovorem. Dále se zde využívá technika pozorování přirozeného prostředí, ve kterém 

žadatel žije. Tím sociální pracovník zjistí, zda příčina nezvládání jeho samostatnosti je 

jeho zdravotní stav nebo nevhodné podmínky jeho přirozeného sociálního prostředí. 

V případě nejistoty sociálního pracovníka je vhodné ověření schopnosti 

žadatele zvládnout některý z úkonů, protože se stává, že někteří žadatelé své 

schopnosti a možnosti přeceňují a někteří je zase naopak  podceňují. 

V souvislosti se zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s úsporným opatřením v působnosti MPSV, došlo od 01. 01. 2011 ke 

změně § 25 odst. 1. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů.  Výstupem sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči je písemný 

záznam ze sociálního šetření, který slouží jako podklad pro posuzování LPS. 

Záznam sociálního šetření obsahuje popis situace žadatele z hlediska těchto 

okruhů: 

a) schopnost pečovat o vlastní osobu, do záznamu se popisuje situace žadatele při 

hledání uspokojování potřeb žadatele, např. osobní hygieny, oblékání, 

stravování 

b) výdělečná činnost/školní povinnosti, do záznamu se popisuje zapojení žadatele 

do pracovní činnosti nebo studia 
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c) rodinné vztahy, do záznamu se popisuje vztahový rámec rodiny, zejména mezi 

partnery, rodiči a dětmi, či prarodiči, eventuelně s dalšími příbuznými, způsob 

komunikace 

d) sociální vztahový rámec (mimo rodiny), do záznamu se popisuje vztahový rámec 

mimo žadatele, zejména přátelské vztahy, způsob trávení volného času, sociální 

aktivity žadatele 

e) domácnost, do záznamu se popisuje situace žadatele při hledání uspokojování 

potřeb žadatele vzniklých při standardním zajišťování chodu domácnosti 

f) prostředí, do záznamu se popisuje stav bydlení včetně vybavenosti pomůckami, 

bezbariérovost prostředí [informační leták, Vzdělávací centrum Morava] 

Dále záznam ze sociálního šetření obsahuje informace o žadateli, pečující osobě 

či poskytovateli sociálních služeb, jako v předchozích letech. Doplňují ho ještě 

informace jako je místo prováděného šetření, čas a datum a kdo sociální šetření 

provedl. Následně se záznamem pracuje stejným způsobem, jako před uvedenou 

změnou. 

Sociální pracovník již neprovádí v rámci sociálního šetření hodnocení žadatele, 

pouze využívá odbornost metod sociální práce pro rozpoznávání důležitých detailů 

situace žadatele. 

V řadě případů je potřeba provést sociální šetření v místě skutečného pobytu 

osoby, které se nachází mimo správní obvod místně příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. Jedná se zejména o situace, kdy osobě jsou poskytovány 

pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb a sociální šetření je třeba provést 

v tomto zařízení. Vzhledem k tomu, že obec a orgány obce mohou vykonávat svou 

působnost jen ve stanoveném územním obvodu obce, nemůže místně příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností provést sociální šetření ve správním obvodu jiného 

obecního úřadu. V těchto případech usnesením dožádá o provedení sociálního šetření 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se zařízení služeb 

nachází.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

• Posouzení stupně závislosti 

 Vyhotovený písemný záznam o provedeném sociálním šetření, společně s kopií žádosti 

osoby o příspěvek na péči, je zaslán posudkovému lékaři, jehož součástí je také žádost 

o posouzení stupně závislosti osoby. Nyní se žádostí zabývá posudkový lékař LPS OSSZ, 
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který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu  na schopnost žadatele pečovat o sebe 

a být soběstačný. Posudkový lékař při tom vychází především z písemné dokumentace, 

kterou mu poskytne ošetřující lékař žadatele, ale i ze záznamu sociálního šetření. Pro 

účely posouzení si může vyžádat specializované vyšetření nebo vyšetření provést sám 

v jeho přirozeném prostředí.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

• Vydání rozhodnutí  

Po posouzení posudkovým lékařem vydá příslušný úřad obce s rozšířenou působností 

rozhodnutí o přiznání a výši příspěvku či o zamítnutí příspěvku. Vychází z posudku 

lékaře lékařské posudkové služby příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

Zákon o sociálních službách nestanoví pro obsah a formu rozhodnutí žádné 

odchylky od správního řádu, proto se všechna rozhodnutí týkající se příspěvku na péči 

vyhotovují v písemné formě a oznamují se žadateli o příspěvek. 

Od 01. 01. 2008 je u všech rozhodnutí,  týkajících se příspěvku na péči,  

vyloučen odkladný účinek odvolání. Právní účinky rozhodnutí tak nastávají dnem 

doručení rozhodnutí oprávněné osobě. 

Proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností se lze do 15 dnů,  

od obdržení rozhodnutí, odvolat. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností rozhoduje příslušný krajský úřad. Zdravotní stav a stupeň 

závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje posudková komise Ministerstva práce    

a sociálních věcí, a to na žádost krajského úřadu.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

2.4.3.6  Povinnosti spojené s příspěvkem na péči 

V průběhu řízení o příspěvku na péči i v průběhu jeho pobírání jsou stanoveny 

povinnosti osob, jejichž splnění je nezbytné pro získání podkladů pro rozhodnutí o 

příspěvku na péči, a dále pak osvědčení některých skutečností při výplatě 

příspěvku.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

• Povinnosti v průběhu řízení 

Žadatel o příspěvek a oprávněná osoba, jejichž zdravotní stav je třeba posoudit pro 

stanovení stupně závislosti, jsou  povinni:  

→ podrobit se sociálnímu šetření, 

→ podrobit se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, 

→ osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši  nebo výplatu, 
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→ dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností. 

• Povinnosti v průběhu pobírání příspěvku 

Příjemce příspěvku je povinen: 

→ písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 

8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo 

výplatu, 

→ písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

kdo osobně poskytuje pomoc a jakým způsobem, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne právní 

moci rozhodnutí o příspěvku, pokud tato skutečnost již nebyla uvedena v žádosti          

o příspěvek; ve lhůtě také 8 dnů je povinen písemně také ohlásit změny týkající se 

zajištění pomoci, 

→ využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci. 

• Následky porušení povinnosti   

Jestliže žadatel o příspěvek, oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku nesplní 

některou z výše uvedených povinností, ani po předchozím písemném upozornění, 

může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o: 

→ nepřiznání příspěvku nebo jeho odnětí, 

→ zastavení výplaty příspěvku. 

K odnětí příspěvku nebo zastavení jeho výplaty dojde od kalendářního měsíce,             

ve kterém bylo takové rozhodnutí doručeno oprávněné osobě. Zjistí-li se, že oprávněná 

osoba, popřípadě jiný příjemce příspěvku, nevyužívá příspěvek na zajištění potřebné 

pomoci, může obecní úřad obce s rozšířenou působností namísto rozhodnutí zastavení 

výplaty příspěvku, popřípadě odnětí příspěvku, ustanovit zvláštního příjemce 

příspěvku. 

• Povinnosti jiných fyzických a právnických osob  

S účinností od 01. 01. 2008 osoba blízká nebo jiná fyzická osoba poskytující oprávněné 

osobě pomoc, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel, je povinna písemně 

ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přijetí oprávněné 

osoby: 

→ do ústavní péče zdravotnického zařízení, 

→ do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 

→ vzetí do vazby, 



 46

→ nástup k výkonu trestu odnětí svobody, 

a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato rozhodná skutečnost nastala, pokud tuto 

povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku. 

Tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb poskytující oprávněné osobě 

pobytové služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, 

domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení). 

Za nesplnění této povinnosti není pro povinné fyzické a právnické osoby 

stanovena žádná sankce. Nesplněním této povinnosti může být způsoben přeplatek na 

příspěvku, který je oprávněná osoba povinna vrátit. 

2.4.3.7 Kontrola využívání příspěvku na péči  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodl o přiznání příspěvku, 

kontroluje, zda byl příspěvek využit na zajištění pomoci a zda osobě, které byl 

příspěvek přiznán, je poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti. 

Cílem kontrolního sociálního šetření by mělo být zajištění kvality poskytované péče      

a rozsah využití příspěvku na péči jeho příjemcem.  

Sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou působností je na základě 

souhlasu osoby oprávněn vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení 

sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku. 

Zjistí-li sociální pracovník při šetření nedostatky velmi závažného charakteru 

v poskytovaných službách, může být výplata příspěvku zastavena, dokonce může být 

příspěvek odňat nebo ustanoven zvláštní příjemce. V případě registrovaného 

poskytovatele je povinností informovat o nedostatcích orgán, který o registraci 

rozhodl, tj. krajský úřad nebo ministerstvo. 

Na základě kontrolního sociálního šetření mohou být zjištěny i nové 

skutečnosti, které vedou k podání žádosti o zvýšení stupně závislosti na pomoci jiné 

osoby.[KRÁLOVÁ, RÁŽOVÁ, 2008] 

Při výkonu kontroly sociální pracovník již nepopisuje komplexní situaci 

s ohledem na jednotlivé okruhy, ale zjišťuje zejména celkovou situaci příjemce dávky   

a ověřuje, zda je mu poskytována péče odpovídající stanovenému stupni závislosti. 

V souvislosti s tím sociální pracovník zhodnotí, zda byl příspěvek využit na zajištění 

péče. Sociální pracovník také sleduje, zda není péče poskytována ve vyšší míře, než je 
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potřebné, a zda nevzniká závislost na službě nebo tato závislost reálně nehrozí. 

V případě zjištění nedostatků sociální pracovník učiní neodkladně taková opatření, 

která povedou k zajištění nápravy nevyhovujícího stavu, a to s využitím všech možností 

a metod odbornosti sociální práce.[informační leták, Vzdělávací centrum Morava] 

2.4.3.8  Pozitiva a negativa příspěvku na péči  

Pozitiva 

• Občan se především může svobodně rozhodnout, jaký druh sociální služby 

využije a zda potřebnou sociální službu bude využívat ve svém přirozeném prostředí, 

nebo v zařízení, které poskytuje akreditované sociální služby. 

• Garance kvality sociální péče díky povinným standardům kvality sociální služby. 

• Větší možnost poskytovat služby v bydlištích klientů, kde mají přirozené sociální 

vazby, které nechtějí opustit.  

• V případě krizové situace občana musí obec zajistit služby k odvrácení ohrožení 

života či zdraví. 

Negativa 

• Příspěvek je přiznán bez zkoumání výše příjmu uživatele či jeho rodiny. 

V mnoha případech tak příspěvek není účelně využíván, ale slouží jen k navýšení příjmů 

příjemce a  mluvíme o zneužití příspěvku. 

• Zákon stanovil poskytovatelům mnoho administrativních povinností, které je 

zatěžují. Veškeré problémy s tím spojené jsou pro mnohé „malé“ organizace natolik 

zátěžové, že službu raději neregistrují a tedy neposkytují. 

• Nastavení povinného vzdělávání je přísné, řada pracovníků podmínku 

vzdělávání a vzdělání nesplňuje. Ceny vzdělávacích kurzů jsou vysoké pro ně samotné a 

často i pro organizace, ve kterých pracují. 

• Sociální pracovníci jsou zatíženi rozsáhlou administrativou a vysokým počtem 

klientů na jednoho pracovníka, z těchto důvodu je kontrola využívání příspěvku 

pracovníky obecních úřadu nedostačující a je zanedbávána terénní práce s klienty 

(např. agenda na úseku příspěvku na péči Obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností Rumburk čítá přes 1 500 vyplácených klientů na 3 sociální pracovnice). 

 

 



 48

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1  Informace o regionu 

Tématem mé absolventské práce je senior jako příjemce příspěvku na péči. 

Oslovení senioři žijí v regionu Rumbursko a proto, než se budu zabývat praktickou částí 

k danému tématu, považuji v jejím úvodu za vhodné,  stručně popsat uvedený region   

a následně uvést přehled dostupných sociálních služeb pro seniory, které jsou nabízeny 

ve Šluknovském výběžku. 

Město Rumburk leží ve Šluknovském výběžku, který je nejsevernějším cípem 

České republiky. Šluknovský výběžek je tvořen 18 obcemi se zhruba 54.500 obyvateli   

a rozprostírá se v severovýchodní části okresu Děčín. Je tvořen regiony Šluknovsko, 

Rumbursko a Varnsdorfsko. Město Rumburk je od roku 2002 obcí s rozšířenou 

působností a s pověřeným obecním úřadem.  Přenesenou působnost, jako pověřený 

obecní úřad, vykonává kromě vlastního území ještě pro města Jiříkov, Krásná Lípa         

a obce Staré Křečany, Doubice. Obvod rozšířené působnosti města Rumburk ještě 

zahrnuje navíc obvod pověřeného obecního úřadu Šluknov, tj. město Šluknov, Velký 

Šenov, Mikulášovice, DolníPoustevna a obce Lipová, Lobendava, Vilémov. 

[www.wikipedia.cz] 

 

Schéma č.1 - Šluknovský výběžek [www.risy.cz] 
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Podle statistických údajů ke dni 31. 12. 2009 vyplývá, že na uvedeném území žilo 

zhruba 34.600 obyvatel. Z toho cílová skupina mé absolventské práce senioři (65+) byla 

zastoupena v přibližném počtu 4.500 obyvatel, což je 13,04 % z  celkového počtu 

obyvatel regionu Rumbursko. Stárnutí obyvatel se tedy týká nejen celé naší republiky, 

ale i uvedeného regionu a obecně to vede ke zvyšování požadavků na sociální                

a zdravotní péči. 

3.2 Přehled sociálních služeb pro seniory ve Šluknovském výběžku  

Přehled dostupných sociálních služeb pro seniory v regionu Rumbursko jsem 

získala z  Katalogu sociálních služeb a dalších aktivit ve Šluknovském 

výběžku.[http:služby.krasnalipa.cz] 

Katalog nabízí přehled, o sociálních službách a dalších činnostech, které jsou 

poskytovány a nabízeny občanům Šluknovského výběžku. Dále jsou do katalogu 

zařazeny další činnosti, aktivity a služby, které nenaplňují parametry sociální 

služby.[Katalog sociálních služeb a dalších aktivit ve Šluknovském výběžku 2010, úvod] 

V uvedeném regionu existuje také několik pobytových zařízení, která nejsou 

určena pro občany Šluknovska. Jedná se např. o DZR Krásná Lípa nebo IC Horní 

Poustevna. Jejich zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy a poskytované služby 

jsou určené pro občany Prahy. 

Sociální služby jsou členěny podle místa jejich poskytování na: 

• terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především   

v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde např.               

o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy pro ohroženou mládež 

• ambulantní služby,  za nimi člověk dochází do specializovaných zařízení,         

jako jsou např. poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra. 

• pobytové služby  jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období 

svého života celodenně, respektive celoročně žije. Jedná se především o domovy pro 

seniory či pro lidi se zdravotním postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro lidi se 

zdravotním postižením či azylové domy. 

Vzhledem k tomu, že má absolventská práce je zaměřena na seniory, 

v přehledu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku uvedu jen ty sociální služby, 

které se týkají  této cílové skupiny obyvatel. 
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3.2.1 Terénní sociální služby   

• Odlehčovací služby pro seniory a pečovatelská služba , které zajišťuje  Kostka 

Krásná Lípa. Odlehčovací službou se rozumí služba, jejímž cílem je dlouhodobě 

udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, v přirozeném prostředí domova i v době, 

kdy jeho pečující osoba nemůže z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat. Jedná 

se např. o pomoc při vyřizování záležitostí klientů na úřadech a v dalších institucích, 

ve snaze předcházet psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob. 

• KLUB AMOS – terénní a ambulantní registrovaná sociální služba se zaměřením na 

seniory, kterou zajišťuje také Komunitní  centrum Kostka Krásná Lípa.  

• NOEMA – komplexní domácí péče Rumburk. Cílovou skupinou jsou osoby 

s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby 

s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením a senioři.  

• Pečovatelská služba Varnsdorf – jedná se o terénní sociální službu poskytovanou 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo 

zdravotního postižení. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením 

s přiznaným invalidním důchodem a senioři. 

• Pečovatelská služba Velký Šenov – terénní forma sociální služby, která je 

poskytována i v domě s pečovatelskou službou ve Velkém Šenově. Cílovou 

skupinou jsou senioři. 

• Pečovatelská služba Vilémov – terénní forma sociální služby, která je poskytována   

i v domě s pečovatelskou službou ve Vilémově. Cílovou skupinou jsou senioři. 

• Pečovatelská služba Krásná Lípa - terénní forma sociální služby, která je 

poskytována i v domě s pečovatelskou službou v Krásné Lípě. Cílovou skupinou jsou 

senioři. 

• Pečovatelská služba Šluknov - terénní forma sociální služby, která je poskytována     

i v domě s pečovatelskou službou ve Šluknově. Cílovou skupinou jsou senioři. 

• Dobrovolnické centrum Výběžek – „Pomoc seniorům“ – zajišťuje organizace CEDR 

se sídlem v Krásné Lípě. Dobrovolnický program, s názvem Pomoc seniorům,          

je služba určená starším občanům – seniorům v regionu Šluknovského výběžku       
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a Českého Švýcarska. Senioři jsou skupinou, u které často hrozí riziko sociálního 

vyloučení. Senioři, jejichž stav je po zdravotní či sociální stránce horší, jsou 

postupně izolováni od zbytku komunity a ztrácí s komunitou kontakt. Postupem 

času nejsou schopni se plně účastnit veřejného dění. Rozvoj dobrovolnictví 

v regionu, se zapojením studentů, pracujících i samotných seniorů, jako 

dobrovolníků, pomůže tento trend zpomalit.  

• Terénní pečovatelská služba Domova důchodců Filipov p.o. - jedná se o terénní 

sociální službu poskytovanou seniorům a osobám se zdravotním postižením na 

území měst Rumburk, Varnsdorf, Jiříkov, Krásná Lípa, Šluknov. 

3.2.2  Ambulantní sociální služby  

• DONA linka  (Praha) pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí, 

obětem trestné činnosti a osobám v krizi, určeno osobám ve Šluknovském výběžku 

bez rozdílu věku. 

• Modrá linka S.O.S - jedná se o krizovou intervenční linku, kam se mohou obracet 

lidé různého věku, ženy, muži i děti s akutními problémy, které si potřebují vyřešit. 

Anonymní rozhovor jim může pomoci od nepředloženého činu či strachu. 

• „Pryč se samotou“ Farní charita Rumburk - jedná se o neregistrovanou sociální 

službu. Jsou zde nabízeny aktivity pro seniory, postižené a osamocené občany,   

kteří jsou v sociální izolaci. Aktivity se projevují především v organizování výletů, 

přednášek a poznávacích pobytů. 

• Občanská poradna Rumburk + detašované pracoviště Šluknov – zde se poskytuje 

sociální poradenství pro osoby v nouzi bez rozdílu věku. 

• Občansko právní poradna Krásná Lípa  nabízí občanskoprávní poradenství. Cílovou 

skupinou jsou osoby v nouzi. 

• Odborné sociální poradenství Na křižovatce o. s. Varnsdorf  nabízí odborné sociální 

poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Cílovou skupinou jsou osoby v nouzi. 

• Senior servis – Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu nabízí doprovod při 

nutných pochůzkách po městě, např. doprovod k lékaři, na úřady, ale i společnost 
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ve chvílích osamění či krize. Asistence může být využita i rodinami, které pečují       

o člena rodiny a potřebují odlehčit.  

• POHÁDKA – klub seniorů a zdravotně postižených Varnsdorf zajišťuje setkávání 

seniorů a zdravotně postižených v příjemném prostředí, nabízí volnou zábavu nebo 

zábavu s programem. 

• Klub seniorů Rumburk – zajišťuje setkávání seniorů, v nabídce jsou přednášky       

na daná  témata, společné výlety nebo jen posezení v příjemném prostředí klubu.  

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v regionu Rumbursko a v jeho okolí nejsou 

zastoupeny sociální služby následné péče, osobní asistence, denní ani týdenní 

stacionáře. 

3.2.3  Pobytové sociální služby  

• Domov pro seniory Filipov , jehož cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let, kteří 

potřebují péči jiné osoby. Diagnóza, Alzheimerova choroba, je pro přijetí vyloučena. 

• Domov  pro seniory Krásná Lípa , jehož cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou 

závislí na pomoci jiné fyzické osoby a osoby se sníženou mobilitou až úplně 

imobilní. 

• Domov pro seniory Šluknov  poskytuje sociální služby pro seniory starší 65 let.  

• Domov se zvláštním režimem Jiříkov , kde je poskytován celoroční pobyt 

s kompletními službami pro dospělé klienty (i seniorského věku) – osoby zdravotně 

postižené  chronickým a duševním onemocněním. 

• Domov se zvláštním režimem Lipová  - poskytuje sociální pobytové služby osobám 

se sníženou soběstačností, z důvodu Alzheimerovy choroby nebo stařecké 

demence. Cílovou skupinou jsou ženy s chronickým duševním onemocněním. 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením Šluknov , jehož cílovou skupinou jsou 

osoby se zdravotním postižením ve věku od 40 let. 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky , kde je poskytován celoroční 

pobyt s komplexními službami pro klienty od 7 let věku. Cílovou skupinou jsou 

osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením a osoby se 

zdravotním postižením. 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením Jiříkov , kde jsou cílovou skupinou  

osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 
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s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým 

postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým postižením. 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením Lobendava , kde jsou poskytovány 

služby mobilním i imobilním uživatelům, ženám i mužům od 18 do 80 let 

s mentálním postižením nebo v kombinaci s jiným postižením, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby při zabezpečování jejich životních a osobních potřeb. 

3.3 Cíl výzkumu absolventské práce  

Cílem praktické části absolventské práce bylo zjistit, jakým způsobem je seniory 

využíván příspěvek na péči v regionu Rumbursko. Úkolem bylo zjistit počet příjemců 

příspěvku na péči a to podle pohlaví,  podle jednotlivých stupňů závislosti na péči jiné 

osoby a to v určitých věkových kategoriích seniorů. Dalším úkolem  bylo zjistit, z jakého 

informačního zdroje obdrželi oslovení respondenti informace o možnosti podání 

žádosti o příspěvek na péči, dále jakou formou je přiznaný příspěvek na péči příjemci 

využíván. Zda jde o péči osobou blízkou, pečovatelskou službu, o formu institucionální 

péče nebo kombinaci nabízených možností. Součástí zjišťování využívání příspěvku na 

péči byla otázka, zda je nabídka sociálních služeb v regionu dostupná a dostačující,    

zda některá sociální služba uživatelům v okolí chybí a zda je výše příspěvku na péči, 

rozlišená podle stupně závislosti na jiné osobě, finančně dostačující. 

3.4 Stanovení předpokladů  

Pro zjištění vytýčených cílů absolventské práce jsem si stanovila čtyři zásadní 

předpoklady. Podle těchto předpokladů byl vytvořen krátký a stručný dotazník pro 

uživatele příspěvku na péči. Zpracováním vyplněných otázek dotazníku se naplní 

stanovené cíle absolventské práce a jednotlivé předpoklady budou vyhodnoceny jako 

pravdivé či nepravdivé. 

1. předpoklad: Předpokládám, že příjemci příspěvku na péči se o možnosti žádat           

o příspěvek na péči dozvěděli, ve většině případech, od svého praktického lékaře,  

popř. v nemocnici nebo od jiné osoby či odjinud. 

2. předpoklad: Předpokládám, že příjemci příspěvku na péči v 1. a 2. stupni 

závislosti upřednostňují pomoc rodiny, před pomocí pečovatelské služby či jiné terénní 
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služby nebo před pomocí institucí, neboť jsou natolik soběstační, že péče rodiny je 

dostačující.  

3. předpoklad:  Předpokládám, že příjemci příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni 

závislosti využívají především terénních a pobytových služeb, neboť péči o ně rodinní 

příslušníci nejsou schopni sami zvládnout, především z časových důvodů. 

4. předpoklad: Předpokládám, že dostupnost sociálních služeb v regionu je 

dostačující a většina příjemců příspěvku na péči neuvádí chybějící sociální službu, 

kterou by chtěli využívat, protože základní sociální služby jsou v regionu zastoupeny. 

3.5 Objekt výzkumu 

Vlastní výzkum byl proveden ve Šluknovském výběžku.  Přesný počet příjemců 

v regionu Rumbursko byl získán z databáze odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Rumburk. Jejich aktuálnost se datuje       

k  01. 05. 2011. 

Zpracováním dostupných statistických podkladů bylo zjištěno, že v regionu 

Rumbursko, kam spadají oblasti měst – Rumburk, Krásná Lípa, Jiříkov, Šluknov, 

Mikulášovice, Velký Šenov, Dolní Poustevna a oblasti obcí – Staré Křečany, Doubice, 

Vilémov, Lipová a Lobendava, pobírá příspěvek na péči celkem 1593 příjemců. Z toho 

počtu pobírá příspěvek na péči , prostřednictvím zákonných zástupců nebo 

opatrovníků, 109 dětí, tj. od 1 roku do 18 let. 

Svou absolventskou práci orientuji na osoby ve věku 65 let a výše, proto se budu 

v praktické části zabývat pouze  seniory, jejichž počet je 817. 

Z celkového počtu 817 příjemců příspěvku na péči ve věku 65 let a výše, pobírá 

příspěvek 203 mužů, což je 24,8% a 614 žen, což je 75,2% příjemců. 

Ze získaných informací byly ještě zjištěny tyto údaje: 

Ke dni 01. 05. 2011 byl počet příjemců příspěvku na péči v I. stupni (lehká závislost)       

238 příjemců (59 mužů, 179 žen), ve  II. stupni (středně těžká závislost)  298 příjemců 

(67 mužů, 231 žen), ve III. stupni (těžká závislost)  183 příjemců (55 mužů, 128 žen) a ve 

IV. stupni (úplná závislost) 98 příjemců (22 mužů, 76 žen). 
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 Ještě pro větší přehlednost jsem vytvořila tabulku, ve které jsem počty příjemců 

příspěvku na péči rozdělila podle stupňů závislosti a podle věku seniorů:                  

mladí senioři  - 65 až 74 let;  staří senioři - 75 až 84 let; velmi staří senioři – 85 let             

a více. 

 

Tabulka č. 2 – procentuální přehled příjemců příspěvku na péči v regionu podle stupně 

závislosti a věku seniorů 

 65 – 74 let 75 – 84 let 85 let a více celkem 

1. stupeň 8,70% 12,20% 8,20% 29,10% 

2. stupeň 11,70% 11,60% 13,10% 36,40% 

3. stupeň 4,70% 8,00% 9,80% 22,50% 

4. stupeň 2,10% 4,80% 5,10% 12,00% 

celkem 27,20% 36,60% 36,20% 100,00% 

 

 Z údajů zpracovaných v tabulce vyplývá, že nejvyšší počet příjemců příspěvku 

na péči ve věku 65 let a výše, pobírá příspěvek na péči ve 2. stupni závislosti (36,40%)  

a dále v 1. stupni  závislosti (29,10%). 

 Dále je z uvedené tabulky  zřejmé, že nejvíce je zde zastoupena věková skupina 

v rozmezí 75 – 84 let (36,60%), následuje ji věková skupina 85 let a více (36,20%)           

a nejméně jsou zde zastoupeni příjemci příspěvku v rozmezí 65 – 74 let (27,20%). 

3.6 Technika sběru dat  

Jako techniku sběru dat jsem zvolila nejběžnější metodu získávání  informací        

a tou jsou  dotazníky. Dotazníky jsem také zvolila proto, že jsem chtěla oslovit co 

nejvyšší počet respondentů v seniorském věku. Zvolený dotazník byl stručný a krátký, 

aby oslovené respondenty předem neodradil a také, aby jeho vyplňování pro ně nebylo 

časově a psychicky zatěžující vzhledem k jejich věku.  

V úvodu dotazníku byl respondentům vysvětlen jeho účel, žádost o  vyplnění       

a následně poděkování za ochotu dotazník vyplnit. Dotazník je stručný a obsahuje 

deset otázek, které jsou jasně a srozumitelně formulované. První tři otázky se týkají 

tvrdých dat jako pohlaví, věku příjemce (zařazení do věkové skupiny) a stupně 

pobíraného příspěvku na péči.  
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Další otázka se týkala informace, z jakého zdroje se respondenti dozvěděli            

o možnosti zažádat si o příspěvek na péči. 

Následné otázky dotazníku se týkaly způsobu využívání příspěvku na péči,         

zda nabídka sociálních služeb v regionu je pro příjemce dostatečná a dostupná, zda 

v okolí chybí sociální služba, kterou by chtěl využívat, případně jaká. Poslední dvě 

otázky se týkaly výše příspěvku na péči, zda je dostatečná pro úhradu zvolené sociální 

služby, případně, jaká výše příspěvku by byla dle respondenta dostatečná pro 

zabezpečení potřebných sociálních služeb. 

3.7 Strategie výzkumu  

Při sběru potřebných dat jsem využila ochoty mých dvou kolegyň z odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, se kterými pracuji na oddělení sociálních služeb. Při 

provádění sociálního šetření, předkládaly respondentům dotazník, který s nimi 

následně vyplnily. Dále byli respondenti oslovováni pracovnicemi pečovatelské služby   

a sociálními pracovníky v pobytových zařízeních, se kterými jsem se domluvila na 

spolupráci. Všem byl vysvětlen smysl dotazníků a s dotazníky byli podrobně seznámeni. 

Také jim bylo sděleno, že respondenti musí být vybíráni v určitých věkových 

kategoriích, které jsou uvedeny v dotazníku.  

Vlastní výzkum byl proveden v regionu Rumbursko. Respondenti, kteří pobírají 

příspěvek na péči, byli vybráni z databáze Obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností Rumburk.   Průzkumný vzorek byl zvolen tak, aby v něm byli zastoupeni,      

v přibližně stejném poměru,  respondenti uvedených seniorských věkových kategorií. 

Bylo osloveno 96 respondentů (35 respondentů ve věku 65 – 74 let, 29 respondentů ve 

věku 75 – 84 let a 32 respondentů ve věku 85 let a více).  

Sběr dat probíhal v období od  01. 03. 2011 do 15. 05. 2011. 

3.8 Výsledky a interpretace  

Provedená dotazníková akce nebyla podrobným a širokospektrým šetřením, 

které by mohlo poskytnout přesné informace. Byla to pouze rychlá aktuální sonda,       

a proto v následujícím rozboru nedělám zásadní závěry, které by mohly být zobecněny 

pro všechny příjemce příspěvku na péči. 
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Vyplněné dotazníky byly odevzdány v dohodnutém termínu a to všechny, tedy  

96 dotazníků. 100 % návratnost byla dosažena tím, že respondenty oslovovali sociální 

pracovníci, které znali, a proto jejich žádosti o vyplnění dotazníku vyhověli.                    

U respondentů, kteří pobírají příspěvek na péči ve vyšším stupni závislosti,                       

lze předpokládat, že jim s vyplněním dotazníku pomáhala pečující osoba. 

Z celkového počtu 96 dotazníků odpovídali v 35 případech muži, což je 36,5 %     

a v 61 případech ženy, což je 63,5 % dotázaných. 

Pro zpřehlednění jsem výstupy jednotlivých otázek zpracovala do tabulek              

a následně do grafů.  

3.8.1 Zpracování dotazníků podle pohlaví, věku a stupně závislosti  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, dotazník obsahoval celkem 10 otázek, 

kde první tři se týkaly pohlaví, věku a stupně závislosti, ve kterém respondenti 

příspěvek na péči pobírají.  

Ve věkové kategorii 65 – 74 let bylo zastoupeno 35 respondentů (17 mužů,      

18 žen), ve věkové kategorii 75 – 84 let bylo zastoupeno 29 respondentů (9 mužů,      

20 žen) a ve věku 85 let a více odpovídalo 32 respondentů (9 mužů,  23 žen).  

Celkový počet oslovených respondentů činil 96 příjemců příspěvku na péči.   

V 1. stupni závislosti bylo zastoupeno 27 respondentů, v 2. stupni závislosti bylo 

zastoupeno 33 respondentů, ve 3. stupni závislosti 26 respondentů a ve 4. stupni  

závislosti 10 respondentů.  

 

Tabulka č. 3 – přehled respondentů podle věku a stupně závislosti 

 65 – 74 let 75 – 84 let 85 let a více celkem 

1. stupeň 15,60% 8,30% 4,20% 28,10% 

2. stupeň 14,60% 12,50% 7,30% 34,40% 

3. stupeň 5,20% 6,30% 15,60% 27,10% 

4. stupeň 1,00% 3,10% 6,30% 10,40% 

celkem 36,40% 30,20% 33,40% 100,00% 
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3.8.2 Zdroj informací o možnosti zažádat si o příspěvek na péči 

Cílem této otázky bylo zjistit, ze kterého informačního zdroje se oslovení 

respondenti dozvěděli o možnosti zažádat si o příspěvek na péči. Z níže uvedené 

tabulky a grafu je patrné, že o možnosti zažádat si o příspěvek na péči se respondenti 

dozvěděli od jiné osoby či odjinud – zdroj nemusel být identifikován (respondenti tento 

zdroj uvedli ve 34,4%). Druhým v pořadí nejvíce uváděným informačním zdrojem, byl 

praktický lékař, popř.  nemocnice (27,1%). Další v řadě byla uvedena osoba, která již 

příspěvek na péči pobírá (13,5%), dále rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby 

(12,5%). Mezi málo citované informační zdroje se zařadily informace z obecního nebo 

městského úřadu v místě bydliště (7,3%) a nejméně citované zdroje byly mediální 

prostředky (5,2%). 

 

Tabulka č. 4 – informační zdroje  

zdroj 
informací 

od jiné 
osoby či 
odjinud 

od lékaře, 
z 

nemocnice 

od osoby 
pobírající 

Pnp 

od 
rodinných 
příslušníků 

z úřadu 
z 

mediálních 
prostředků 

počet 
respondentů 

33 26 13 12 7 5 

v procentech 34,40% 27,10% 13,50% 12,50% 7,30% 5,20% 

 

Graf č.1 – využití informačních zdrojů 
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3.8.3 Způsob využívání příspěvku na péči 

Aby byl zjištěn způsob využívání příspěvku na péči, byla respondentům 

položena otázka, jakou využívají sociální službu. Byly jim nabídnuty čtyři možnosti,       

ze kterých si měli vybrat svou odpověď.  V nabídce byly tyto možnosti: pomoc rodiny 

nebo jiné osoby; pečovatelská služba nebo jiná terénní služba; pobytová služba (domov 

seniorů, domov se zvláštním režimem), nebo možnost kombinovaného využívání 

sociálních služeb (rodina + pečovatelská služba). 

Po zpracování uvedené otázky bylo zjištěno, že dotázaní respondenti 

odpověděli takto: 

Pomoci rodiny nebo jiné osoby využívá 34 respondentů, což je 35,4%, 

pečovatelské služby či jiné terénní služby využívá 16 respondentů, což je 16,7%              

a pobytových služeb v zařízeních využívá 24 respondentů, což je 25%. Využívání 

kombinovaných služeb využívá 22 respondentů, což je 22,9%.   

Z uvedených údajů je zřejmé, že oslovení respondenti nejméně využívají 

pečovatelskou či jinou terénní službu. Nejvíce je tato služba využívána  respondenty 

v 1. stupni závislosti a to v 33,3%, ve 2. stupni závislosti ji využívají respondenti v 14,4% 

a ve 3. stupni závislosti ji využívá 8% respondentů. Ve 4. stupni závislosti pečovatelskou 

službu nevyužívá žádný respondent. 

Vzhledem k tomu, že jednou z hypotéz byl předpoklad, že příjemci v  1. stupni 

závislosti a ve 2. stupni závislosti upřednostňují pomoc rodiny a dalším předpokladem 

bylo, že příjemci příspěvku na péči ve 3.  a 4. stupni závislosti upřednostňují 

kombinované a pobytové služby, byly odpovědi respondentů na tuto otázku 

zpracovány do tabulky podle stupňů závislosti.   

 

Tabulka č.5 – způsoby využívání příspěvku na péči podle stupňů závislosti 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkem 

pomoc rodiny 40,70% 44,10% 24,00% 20,00% 35,40% 

peč. služba 33,30% 14,70% 8,00% 0,00% 16,70% 

pobyt. služba 11,20% 14,70% 44,00% 50,00% 25,00% 

kombinované 14,80% 26,50% 24,00% 30,00% 22,90% 
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Z přehledu vyplývá, že pomoci rodiny, z oslovených respondentů, využívají 

především respondenti ve 2. stupni závislosti (44,10%), pečovatelskou nebo jinou 

terénní službu v největším měřítku využívají respondenti v 1. stupni závislosti (33,30%), 

pobytové služby nejvíce využívají respondenti ve 4. stupni závislosti (50%) a zároveň      

i tito respondenti ve 4. stupni závislosti využívají kombinované služby (30%). 

Z celkového výsledku vyplývá, že nejvíce respondentů ve všech stupních 

závislosti upřednostňuje pomoc rodiny nebo jiné osoby. Naopak nejméně oslovených 

respondentů využívá  pečovatelskou službu. 

 

Graf č. 2 – způsoby využívání příspěvku na péči 
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3.8.4 Dostupnost a dostatečnost sociálních služeb 

Jedním z výzkumných cílu bylo zjistit, zda je množství nabízených sociálních 

služeb v regionu pro příjemce příspěvku na péči dostatečná a dostupná, proto byla 

osloveným respondentům položena i takto cílená otázka. V nabídce jim byly nabídnuty 

tyto odpovědi: ano; spíše ano; spíše ne a ne.  

Zpracováním odpovědí podle stupňů závislosti odpověděli respondenti takto: 

V 1. stupni závislosti odpovědělo 26 respondentů, že současná nabídka 

sociálních služeb  v regionu je dostatečná a dostupná a 1 respondent uvedl, že je  

nedostatečná. 



 61

Ve 2. stupni závislosti odpovědělo na tuto otázku ano a spíše ano                       

32 respondentů a 2 respondenti uvedli, že je nabídka služeb nedostatečná                      

a nedostupná. 

Ve 3. stupni závislosti odpovědělo 24 respondentů, že nabídka sociálních služeb 

je dostačující a dostupná a 1 respondent uvedl, že nedostačující. 

Ve 4. stupni závislosti uvedlo všech 10 respondentů, že nabídka sociálních 

služeb v regionu je dostupná či spíše dostupná. 

 

Tabulka č.6 – dostupnost a dostatečnost sociálních služeb podle  respondentů  

  1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkem 

ano, spíše 
ano 

 96,30% 94,10% 96% 100% 95,80% 

spíše ne, 
ne 

 3,70% 5,90% 4% 0% 4,20% 

 

Bez ohledu na přiznaný stupeň závislosti je pro 92 respondentů (95,8%) nabídka 

sociálních služeb v regionu Rumbursko dostupná a dostačující. Pro čtyři respondenty 

(4,2%) je spíše nedostupná či nedostačující.  

Z uvedeného zpracování vyplývá, že většina respondentů ve všech stupních 

závislosti je s nabídkou sociálních služeb v regionu Rumbursko spokojená a považuje je 

za dostupné a dostačující. 

 

Graf č. 3 – dostupnost a dostatečnost sociálních služeb podle oslovených respondentů 
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3.8.5 Chybějící sociální služby  

Další otázka v dotazníku souvisela s předchozí otázkou, tedy s nabídkou 

sociálních služeb v regionu Rumbursko. Oslovení respondenti zde měli uvést,             

zda z jejich pohledu chybí v nejbližším okolí sociální služba, kterou by rádi využívali. 

V nabídce byly tyto možnosti odpovědí: ano; ne; nevím. 

Na dotaz, zda v okolí chybí sociální služba, kterou by příjemci příspěvku 

využívali, odpověděli respondenti podle stupňů závislosti takto: 

V 1. prvním stupni závislosti odpověděl 1 respondent, že ve svém okolí postrádá 

potřebnou sociální službu, 7 respondentů odpovědělo, že nechybí a 19 respondentů 

uvedlo, že neví. 

Ve 2. stupni závislosti odpověděli 2 respondenti, že chybí, 12 respondentů 

odpovědělo, že nechybí a 20 uvedlo, že neví. 

Ve 3. stupni závislosti odpověděl 1 respondent, že chybí, 8 respondentů 

odpovědělo, že nechybí a 16 uvedlo, že neví. 

Ve 4. stupni závislosti neodpověděl žádný respondent, že chybí, 6 respondentů 

odpovědělo, že nechybí a 4 uvedli, že neví. 

Respondenti v 1. stupni závislosti jsou  s dostupností sociálních služeb spokojeni 

z 92,6%, pouze 7,4% respondentů uvádí, že v regionu sociální služby chybí. 

Respondenti ve 2. stupni závislosti uvádějí chybějící služby v 5,9% a respondenti ve      

3. stupni závislosti uvádějí chybějící sociální služby ve 4%. Respondenti ve 4. stupni 

závislosti neuvedli ani v jednom případě, že v regionu Rumbursko chybí sociální služba. 

 

Tabulka č.7 – chybějící sociální služby v okolí podle respondentů 

 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň celkem 

ano 7,40% 5,90% 4,00% 0,00% 5,20% 

ne 22,20% 35,30% 32,00% 60,00% 33,30% 

nevím 70,40% 58,80% 64,00% 40,00% 61,50% 

 

Chybějící sociální služby nejvíce uvedli respondenti v 1. stupni závislosti (7,4%), 

oproti tomu respondenti ve 4. stupni závislosti chybějící sociální službu neuvedli ani 

v jednom případě. 
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Z celkového počtu 96 respondentů uvedli 4 respondenti (5,2%) v okolí chybějící 

sociální služby, 33 respondentů (33,3%) uvedlo, že v okolí sociální služba nechybí          

a 59 respondentů (61,5%) uvedlo, že o chybějících službách neví.   

 

Graf č. 4 – chybějící sociální služby v okolí podle respondentů 
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Na následující otázku, kterou chybějící sociální službu by chtěli využívat, 

odpovídali ti respondenti, kteří v předchozím případě odpověděli kladně. Odpovídali 

tedy 4 respondenti. 2 respondenti uvedli, že by rádi využívali asistenční službu,              

1 respondent by chtěl využít nabídku úklidu v domácnosti a 1 respondent by uvítal 

odlehčovací službu. 

3.8.6 Výše příspěvku na péči  

Dalším cílem výzkumu bylo zjistit, zda výše přiznaného příspěvku na péči je pro 

oslovené respondenty postačující na úhradu potřebných sociálních služeb. V nabídce 

byly tyto možnosti odpovědí: ano; spíše ano; spíše ne a ne. 

 

Tabulka č. 8 -  dostatečnost výše přiznaného příspěvku podle respondentů 

 

 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň celkem 

ano,spíše ano 37% 70,60% 80% 100% 66,70% 

spíše ne, ne 63% 29,40% 20% 0% 33,30% 
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že po snížení vyplácené částky v 1. stupni 

závislosti z 2.000,- Kč na 800,- Kč od 01. 01. 2011, jsou respondenti nejvíce nespokojeni 

s výší příspěvku na péči (63%) a 100% spokojenost s výší příspěvku na péči uvedli 

respondenti ve 4. stupni závislosti.  

Z celkového počtu 96 respondentů je 64 z nich s výší přiznaného příspěvku 

spokojeno nebo spíše spokojeno, což je 66,7%. 32 respondentů je nespokojeno nebo 

spíše nespokojeno, což je 33,3% z dotázaných.  

 

Graf č. 4 – dostatečnost výše příspěvku na péči 
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Na poslední otázku, která se týkala představy respondentů o výši  příspěvku na 

péči, kterou by dostatečně zabezpečili potřebné sociální služby, odpovědělo                  

38 respondentů.  

Všechny odpovědi respondentů jsem zpracovala do tabulky podle stupňů 

závislosti, kdy v závorce za uvedeným stupněm závislosti je současná výše příspěvku. 

 

Tabulka č. 9 -  představa respondentů o výši příspěvku na péči 

1.stupeň 
(800,-) 

2.stupeň 
(4.000,-Kč) 

3.stupeň 
(8.000,-Kč) 

4.stupeň 
(12.000,-Kč) 

7 x 2.000,- Kč 3 x 5.000,-Kč 5 x 10.000,-Kč  

3 x 3.000,-Kč 1 x 6.000,-Kč   

5 x 4.000,-Kč 3 x 8.000,-Kč   

1 x 5.000,-Kč 1 x 10.000,-Kč   

1 x 10.000,-Kč 2 x 12.000,-Kč   
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Respondenti v 1. stupni závislosti v sedmi případech uvedli, že by jim 

vyhovovalo, kdyby výše příspěvku byla 2.000,- Kč, jak tomu bylo před  snížením           

po 01. 01. 2011. Tři respondenti uvedli částku 3.000,-Kč, 5 respondentů uvedlo částku 

4.000,- Kč, jeden respondent uvedl částku 5.000,- Kč a jeden respondent uvedl,           

že pro něj by byla odpovídající částka 10.000,- Kč.  

Respondenti ve 2. stupni závislosti ve třech případech uvedli, že by byl pro ně 

dostačující příspěvek na péči ve výši 5.000,- Kč, jeden respondent uvedl 6.000,- Kč,       

3 respondenti uvedli 8.000,- Kč, jeden respondent uvedl 10.000,- Kč a dva respondenti 

odpověděli, že by byly spokojeni s příspěvkem na péči ve výši 12.000,- Kč. 

Respondenti ve 3. stupni závislosti uvedli v pěti případech, že by byla pro ně 

dostačující výše příspěvku na péči ve výši 10.000,- Kč. 

Respondenti ve 4. stupni závislosti jsou s výši příspěvku na péči spokojeni           

a neuvedli žádnou jinou představu o jiné výši příspěvku. 

Představa některých respondentů, ve všech stupních závislosti, byla hodně 

nadsazená a odpověď na danou otázku  nevystihuje přesně jejich potřebu finančních 

prostředků k úhradě sociálních služeb, které využívají.  
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4 DISKUSE  

Cílem výzkumné části absolventské práce bylo zjistit, z jakého informačního zdroje 

příjemci příspěvku na péči nejčastěji obdrželi informaci o možnosti zažádat si o tento 

příspěvek. Dále jakou formou je přiznaný příspěvek na péči  v regionu Rumbursko 

využíván, zda jde o péči osobou blízkou, pečovatelskou službu, o formu institucionální 

péče, nebo kombinaci dvou možností, zda nabízený rozsah sociálních služeb v regionu 

je pro uživatele postačující, zda příjemcům příspěvku v regionu některé sociální služby 

chybí a zda je přiznaná výše příspěvku pro příjemce dostačující. 

Ke zjištění výzkumných cílů bylo použito techniky dotazníku s deseti otázkami. 

Osloveno bylo 96 respondentů, kteří splňovali požadovanou podmínku a to,                 

že jsou příjemci příspěvku na péči starší 65 let bydlící na území regionu Rumbursko.  

Zpracováním dotazníků bylo zjištěno, z jakého informačního zdroje nejčastěji 

oslovení respondenti obdrželi informaci o možnosti zažádat si o příspěvek na péči,   

dále přineslo poznatky o tom, které sociální  služby  upřednostňují, jak jsou spokojeni 

s nabídkou sociálních služeb v regionu a která sociální služba, z jejich pohledu, 

v regionu chybí. Také zde uvedli svou představu o vhodné výši příspěvku. Výběr otázek 

dotazníku byl postaven tak, aby po jejich zodpovězení, mohly být potvrzeny či 

vyvráceny hypotézy, které byly stanoveny na začátku absolventské práce. 

První hypotézou byl předpoklad, že příjemci příspěvku na péči z největší části 

obdrželi informaci o možnosti žádat o příspěvek na péči od svého praktického lékaře, 

popř. v nemocnici nebo od jiné osoby či z jiného, blíže nedefinovatelného zdroje.        

Ze zpracovaných odpovědí vyplývá, že z celkového počtu 96 respondentů, ve všech 

stupních závislosti, jich 33 (34,4%) uvedlo, že se o možnosti zažádat si o příspěvek na 

péči  dozvědělo od jiné osoby či odjinud, 26 respondentů (27,10%) uvedlo,                    

že potřebnou informaci obdrželi od svého praktického lékaře nebo v nemocničním 

zařízení, 13 respondentů (13,50%) uvedlo, že informaci obdrželi od osoby, která již 

příspěvek na péči pobírá a od rodinných příslušníků ji obdrželo 12 respondentů 

(12,50%).  Nejméně citované informační zdroje byly z úřadu, tuto odpověď uvedlo jen 

7 respondentů (7,30%) a z mediálních prostředků, kterou uvedlo 5 respondentů 

(5,20%). 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že tuto hypotézu můžeme potvrdit. 
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Druhou hypotézou byl předpoklad, že příjemci příspěvku na péči v 1. a 2. stupni 

závislosti upřednostňují pomoc rodiny, před pomocí pečovatelské služby či jiné terénní 

služby nebo před pomocí institucí, neboť jsou natolik soběstační, že péče rodiny je 

zcela dostačující. Ze zpracovaných odpovědí vyplývá, že z celkového počtu                    

96 respondentů, bez rozdílu stupně závislosti, využívá pomoci rodiny nebo jiné osoby 

(např. sousedů) 35,40% respondentů. 

Podle respondentů, rozdělených podle stupňů závislosti, využívají nejvíce pomoc 

rodiny respondenti ve 2. stupni závislosti a to 44,10%. Respondenti v 1. stupni 

závislosti využívají pomoc rodiny či jiné osoby ze 40,70%. 

 Z tohoto důvodu lze předpokládat, že respondenti v 1. a 2. stupni závislosti jsou 

ještě z větší části samostatní a jsou natolik soběstační, že nepotřebují každodenní péči 

a pomoc jiné osoby. Často potřebují jen občasnou výpomoc a dohled nad některými 

činnostmi. Proto dávají přednost pomoci své rodiny, která jim tuto pomoc, ve většině 

případech, běžně poskytuje. Je to i z důvodu, že si příjemci příspěvku na péči               

v 1. a 2. stupni závislosti nechtějí přiznat ztrátu své soběstačnosti. Možnosti  požádání 

o pečovatelskou službu či institucionální službu raději oddalují, protože to považují      

za potvrzení ztráty své samostatnosti. Pomoc rodiny je pro ně přirozenější a zároveň 

přijatelnější. 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že i tuto hypotézu můžeme potvrdit. 

Třetí hypotézou byl předpoklad, že příjemci příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni 

závislosti využívají především terénních a pobytových služeb, neboť jejich rodinní 

příslušníci nejsou schopni zajistit péči o ně v potřebném rozsahu a to hlavně z časových 

důvodů.  

Podle oslovených respondentů, rozdělených podle stupňů závislosti, využívá 

pečovatelských nebo jiných terénních služeb ve 3. stupni závislosti 8,00% respondentů 

a 44,00% respondentů, v tomto stupni závislosti, využívá pobytových služeb.                

Ve 4. stupni závislosti nevyužívá žádný respondent pečovatelskou nebo terénní službu 

a pobytovou službu využívá 50,00% oslovených respondentů. 

Příjemci příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni závislosti v očekávané míře využívají 

pobytových služeb nabízených v daném regionu. 

Z odpovědí respondentů opět vyplývá, že tuto hypotézu můžeme potvrdit. 
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Čtvrtou hypotézou byl předpoklad, že dostupnost sociálních služeb v regionu je 

dostačující a většina příjemců příspěvku na péči neuvádí chybějící sociální službu, 

kterou by chtěla využívat, protože základní sociální služby jsou v regionu zastoupeny. 

Nabídku sociálních služeb považuje za dostupnou a dostatečnou celkem                

92 respondentů, což činní 95,80%. Čtyři respondenti (4,20%) považují nabídku 

sociálních služeb v okolí za zcela nebo spíše nedostatečnou a nedostupnou. 

Jak ze zpracované otázky vyplývá, většina respondentů, a to ve všech stupních 

závislosti, je s nabídkou sociálních služeb v regionu Rumbursko spokojená a považuje je 

za dostupné a dostatečné. 

Tuto hypotézu z výsledků výzkumu můžeme považovat za potvrzenou. 

Zmapováním sociálních služeb v regionu Rumbursko a v jeho blízkém okolí, bylo 

zjištěno, že zde nejsou zastoupeny sociální služby následné péče, osobní asistence, 

denní ani týdenní stacionáře. Oslovení respondenti uvedli jen ve dvou případech,         

že jim chybí asistenční služba, ostatní chybějící služby v dotaznících neuvedli.               

Ve většině případech jsou s dostupností a dostatečností sociálních služeb v okolí 

spokojeni. Chybějící službu uvádí pouze čtyři respondenti (5,20%), ale 55 dotázaných 

respondentů (61,50%) o chybějící službě v regionu neví. Tato odpověď je asi známkou 

toho, že oslovení respondenti, kteří uvádějí, že o chybějící službě neví, jsou s aktuální 

nabídkou sociálních služeb spokojeni nebo nejsou dostatečně informováni o dalších 

možnostech. 

Se spokojeností nabídky sociálních služeb souvisí i forma využívání příspěvku na 

péči oslovenými respondenty.  

Nespokojenost s výší příspěvku na péči  nejvíce uvádějí jeho příjemci v 1. stupni 

závislosti, kdy 63% respondentů uvedlo, že po snížení příspěvku z 2.000,- Kč na 800,- Kč 

od 01.01.2011, je tato částka nedostačující k uhrazení využívané sociální služby.    

Místo současné částky 800,- Kč by si představovali jako vhodnou částku v rozmezí od 

2.000,- Kč do 10.000,- Kč. Nejčastěji respondenti uváděli částku 2.000,-Kč a následně 

4.000,- Kč. 14,8% respondentů v 1. stupni závislosti využívá kombinované služby            

a 33,30% využívá pečovatelské či terénní služby, z tohoto důvodu je zřejmé,                   

že jim vyplácená částka nemůže pokrýt využívané sociální služby. 
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ZÁVĚR   

Cílem absolventské práce bylo seznámit čtenáře se zákonem o sociálních 

službách, především jim přiblížit příspěvek na péči a zjistit, jak je seniory využíván 

příspěvek na péči  v regionu Rumbursko. 

V teoretické části jsem nejdříve vysvětlila klíčové pojmy, které se, dle mého 

úsudku, daného tématu týkají a následně jsem chtěla přiblížit problematiku cílové 

skupiny, kterou byli záměrně zvoleny osoby v seniorském věku 65 let a výše. 

Podrobněji jsem popsala proces stáří, stárnutí, postavení seniora v rodině a ve 

společnosti i jeho potřeby.  

Přesto, že pro mnoho mladých lidí a lidí v produktivním věku, se může toto 

téma zdát předčasné a nezajímavé, je jisté, že přijde doba, kdy i my budeme aktuálně 

prožívat své stáří. Dostaneme se do věku, kdy začneme mít strach z osamocenosti, 

z nemocí, ze závislosti na pomoci druhé osoby a z nedostatku respektu nejbližšího 

okolí. Proto by se pohled na stárnutí měl všeobecně změnit, ať už v rovině osobní nebo 

na úrovni veřejné.  

Důležitou roli v životě seniora hraje jeho zdraví. To ovlivňuje možnosti způsobu 

prožívání života ve stáří. Je to jeden z nejzákladnějších faktorů pro plnohodnotné 

stárnutí. Důležitá je také ekonomická jistota, rodinné zázemí a uspokojování 

společenských, ale i individuálních potřeb.  Málokomu se podaří žít v naprosto 

ideálních podmínkách. Vytvoření přiměřených poměrů se stává základem pro 

plnohodnotný život seniora, ve kterém se nachází místo pro aktivity, které jeho život 

obohacují. 

Dále jsem v teoretické části stručně  popsala systém sociální péče v České 

republice, formy zabezpečení seniorů, zákon o sociálních službách a podrobněji jsem  

se věnovala příspěvku na péči, protože je hlavním předmětem zájmu absolventské 

práce. 

V úvodu praktické části jsem stručně popsala region Rumbursko a zmapovala 

jsem současnou nabídku sociálních služeb v tomto regionu a v jeho okolí. 

Stanovila jsem si čtyři hypotézy, na základě kterých jsem si sestavila jednoduchý 

dotazník. Osloveno bylo 96 respondentů, příjemců příspěvku na péči ve všech stupních 
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závislosti, z celkového počtu 817 seniorů ve věku 65 let a výše, kteří pobírají příspěvek 

na péči v regionu Rumbursko. 

Zpracováním  dotazníků byly zodpovězeny otázky, z jakého informačního zdroje 

obdrželi respondenti informaci o možnosti zažádat si o příspěvek na péči,                      

jak je příspěvek na péči v daném regionu využíván, zda respondenti upřednostňují 

pomoc rodiny či terénní služby nebo sociální služby v pobytových zařízeních. Zda jsou 

příjemci spokojeni s výší přiznaného příspěvku na péči, ale i s nabídkou sociálních 

služeb v okolí. 

Ve své práci jsem se snažila najít odpovědi na stanovené otázky a myslím si,      

že se mi to pomocí zpracovaných dotazníků povedlo. Všechny čtyři stanovené hypotézy 

se potvrdily. Jen chci zdůraznit, že výsledek dotazníkového šetření nemůže být 

zobecněn pro všechny příjemce příspěvku na péči, protože šlo pouze o rychlou aktuální 

sondu a také to nebylo záměrem absolventské práce. 

Z průzkumu je  patrné, že příspěvek na péči je dávka, která je v největším 

rozsahu  vyplácena právě seniorům a kterou převážně pobírají ženy, což je hlavně 

způsobeno rozložením obyvatelstva v ČR v seniorském věku. 

Je předpoklad, že se počet příjemců příspěvku na péči bude i nadále zvyšovat    

a hlavně ve vyšších stupních závislosti. Proto je nutné zabývat se v blízké budoucnosti 

otázkou sociálních služeb, jejich rozsahem a dostupností. V současnosti se touto 

problematikou zabývají obce a regiony v komunitním plánování sociálních služeb. 

Výsledky provedené sondy mohou být užitečné nejen pro uživatele sociálních 

služeb, ale především pro jejich poskytovatele. Z průzkumu také vyplývá určitá 

neinformovanost uživatelů sociálních služeb o aktuální nabídce sociálních služeb 

v jejich okolí. Proto by bylo vhodné různými formami poskytovat informace uživatelům 

i potencionálním uživatelům, aby si každý občan mohl nalézt pro sebe tu nejvhodnější 

sociální službu.  

Zpracováním dotazníků byly zodpovězeny dané otázky, ověřeny hypotézy a tak 

naplněn cíl absolventské práce. 
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RESUMÉ  

Za téma své absolventské práce jsem si zvolila: „Senior jako příjemce příspěvku 

na péči“ a zabývala jsem se v ní problematikou péče o lidi ve věku 65 let a výše, kteří 

jsou příjemci příspěvku na péči v regionu Rumbursko. V práci jsem se zaměřila na 

systém poskytování, výplatu a využívání přiznaného příspěvku na péči. Dále na nabídku 

poskytovaných sociálních služeb v uvedeném regionu. 

V teoretické části jsem nejdříve vysvětlila klíčové pojmy vztahující se k danému 

tématu. Následně jsem se věnovala popsání cílové skupiny, tj. seniorů. Definovala jsem 

zde stáří , stárnutí a jejich potřeby. Také jsem popsala systém sociální péče v ČR            

a především jsem zde představila zákon o sociálních službách a podrobně jsem se 

věnovala příspěvku na péči, včetně účelu a podmínek jeho poskytování. 

V úvodu praktické části jsem představila region Rumbursko a stručně jsem zde 

popsala aktuální nabídku sociálních služeb pro seniory. 

Cílem mé absolventské práce bylo zjistit jakým způsobem byli senioři 

informováni o možnosti zažádat si o příspěvek na péči, o jeho poskytování a jakým 

způsobem ho příjemci využívají v regionu Rumbursko. Ke zjištění výzkumných cílů jsem 

použila techniku dotazníků, kterými jsem oslovila vybrané příjemce příspěvku na péči 

v regionu. Zastoupeny zde byly tři věkové kategorie seniorů, ve všech stupních 

závislosti. Zpracováním dotazníků jsem získala odpovědi na otázky výzkumu, ověřila 

jsem stanovené hypotézy a naplnila tak cíl absolventské práce. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Als Thema meiner Abschlussarbeit wählte ich " Der Senior  als 

Pflegegeldempfänger" und beschäftigte mich mit der Problematik der Fürsorge für 

Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die als Pflegegeldempfänger in der Region 

um Rumburg leben. In der Arbeit, konzentrierte ich mich auf die Bereitstellung, 

Auszahlung und Verwendung des Pflegegeldes. Des weiteren auch auf das Angebot    

an sozialen Diensten in der Region. 

Im theoretischen Teil der Arbeit erkläre ich die wichtigsten Stichwörter             

zu diesem Thema. Dann widmete ich mich der Beschreibung der Zielgruppe,                

dh Senioren. Ich definierte  den Begriff  Alter, Altern und ihre Bedürfnisse. Außerdem  

beschrieb ich das System der Sozialen Versorgung in der Tschechischen Republik       

und vor allem habe ich das Gesetz über die Sozialdienste  in der Tschechischen 

Republik vorgestellt und im Detail habe ich mich hier dem Versorgungsbeitrag 

einschließlich des Zwecks und der Bedingungen  gewidmet.   

In der Einleitung zu den praktischen Teil, stellte ich die Region Rumburg         

vor  und habe in kürze das aktuelle Angebot an sozialen Dienstleistungen für Senioren 

beschrieben. 

Das Ziel meiner Abschlussarbeit war es zu untersuchen wie die Senioren über 

den Beitrag zur Pflege informiert wurden, wie er gewährt wird und wie ihn die 

Empfänger in der Region Rumburg nutzen. Zur Bestimmung der Forschungsziele habe 

ich die Fragebogen Technik angewandt mit der ich die ausgewählten Pflegempfänger 

in der Region angesprochen hab.  

Vertreten waren hier drei Alterskategorien von Senioren in allen Phasen der 

Abhänglichkeit. An Hand der nachträglichen Bearbeitung der Fragebögen bekam ich 

Antworten auf meine Untersuchung und konnte so die Hypothesen überprüfen und 

Ziel der Abschlussarbeit erfüllen.  

 

 

Stichwörter: 

Alter, Altern, Senior, soziale Dienste, Pflegebeitrag, Sozialdienstanbieter 
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