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ÚVOD 
 
Závěrečná zpráva je připravena v rámci projektu „Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně 
zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči”, který je součástí aktivity č.6 - “Systém finanční podpory 
poskytování sociálních služeb v ČR” v rámci individuálního projektu “Podpora procesů v sociálních službách”. 
 
Projekt “Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na 
péči” má celkem 5 částí: 
1. Analýza dostupných datových zdrojů 
2. Případové studie různých typů způsobů zajištění péče o příjemce příspěvku na péči (jako samostatná příloha 

k této části jsou přiloženy transkripce hloubkových rozhovorů s příjemci příspěvku na péči) 
3. Pilotní výzkum způsobů zajištění péče o příjemce příspěvku na péči v 6 vybraných lokalitách v rámci ČR 
4. Analýza ekonomické efektivity zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči 
5. Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území 
 
Tato závěrečná zpráva (Případové studie způsobů zajištění péče o příjemce příspěvku na péči) představuje 
druhou část projektu. Mezi lokality, které byly zařazeny do výzkumného šetření patří Mladá Boleslav, 
Litoměřice, Liberec, Litomyšl, Brno a Valašské Meziříčí.  
 
Konkrétní cíle a úkoly této části projektu jsou: 

- provedení kvalitativní terénní výzkumné sondy, 

- vytvoření souboru případových studií dokumentujících jednotlivé typy způsobů zajištění a financování péče o 
příjemce příspěvku na péči 

- analýza rodinného prostředí, v němž jsou využívány jednotlivé typy služeb 

- zmapování fáze/životní etapy, ve které se příjemci příspěvku na péči aktuálně nachází 
 
 
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
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METODOLOGIE 
 
Řešení projektu je založeno na třech výzkumných šetřeních (kvantitativní výzkumné šetření/kvalitativní 
výzkumné šetření mezi příjemci příspěvku na péči a pečujícími osobami a kvalitativní výzkumné šetření 
s vedoucími pracovníky sociálních odborů obcí/magistrátů). 
 
Kvantitativní část výzkumu 
V rámci kvantitativního terénního šetření, které prováděla společnost Markent v červnu a červenci 2011 bylo s 
žádostí o rozhovor osloveno celkem 2968 respondentů (příjemců příspěvků na péči a pečujících osob). Interview 
byla provedena se 782 respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly 
dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování dat a jejich analýza 
tak byla provedena na celkem 774 případech, z čehož 404 je příjemců příspěvku na péči a 370 případů tvoří 
pečující osoby.  
 
Výzkum probíhal v 6 lokalitách (Brno, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Litomyšl a Valašské Meziříčí). Tyto 
lokality byly vybrány takovým způsobem, aby byly zastoupeny jak velká města nad 100 000 obyvatel, tak bývalá 
okresní města i obce s rozšířenou působností. V každé kategorii byly vybrány vždy 2 lokality, přičemž 
zastoupeny jsou jak lokality z Čech, tak i z Moravy. Jednotlivé velikosti lokalit byly vybrány z důvodu zachycení 
různých sociálních vazeb, zachycení různých úrovní nabídky profesionálních služeb a jejich dostupnosti, 
zachycení odlišného rodinného prostředí v malých a velkých obcích apod. Výběr lokalit byl ovlivněn také 
ochotou jednotlivých sociálních úřadů spolupracovat na výzkumu.  
 
Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek zaměřených na zjištění relevantních informací nezbytných k 
naplnění cílů tohoto výzkumu, obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí nichž byly sledovány kvalitativní 
aspekty sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla ještě před 
započetím vlastního výzkumného šetření provedena pilotáž dotazníku.  
 
Cílem kvantitativního šetření bylo kromě samotného shromáždění údajů o využívání příspěvku na péči také 
ověřit možnosti a limity získávání informací pro účely hodnocení systému poskytování příspěvků na péči. 
 
Z tohoto hlediska byla určující skutečnost, že údaje o příjemcích příspěvku na péči podléhají ochraně osobních 
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Řešitel projektu tak neměl k údajům o těchto 
osobách přístup a o spolupráci na výzkumu byli požádáni pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností (dále jen „obce“). Respondenti pak mohli v případě ochoty ke spolupráci kontaktovat pracovníky 
řešitele na bezplatné telefonické lince, aniž by řešitel získal a mohl shromažďovat kontakty na příjemce 
příspěvku na péči. 
 
Příjemci příspěvku na péči byli následně vybírání takovým způsobem, aby v rámci jednotlivých lokalit byl 
zastoupen přibližně stejný počet respondentů. Výběr respondentů byl koncipován tak, aby byli do zkoumaného 
souboru zahrnuti příjemci příspěvku se všemi čtyřmi stupni závislosti, a dále příjemci příspěvku na péči 
v seniorském věku i ostatní příjemci příspěvku se zdravotním postižením. Struktura respondentů z hlediska 
věku a stupně závislosti vychází ze skutečné struktury příjemců příspěvku na péči ve sledovaných lokalitách 
vyplývající z informačního systému  OKslužby. 
 
Data byla získávána osobními rozhovory tazatelů s respondenty. Vyškolený tazatel kladl otázky a zaznamenával 
v průběhu rozhovoru odpovědi respondentů do připraveného dotazníku. Relevantní závěry z kvantitativního 
terénního šetření jsou prezentovány v této zprávě. 
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Kvalitativní část výzkumu 
V rámci kvalitativní části výzkumu, kterou prováděla společnost Markent v červenci 2011 bylo provedeno 72 
hloubkových rozhovorů, z nichž 33 bylo provedeno s příjemci příspěvku na péči a 39 s osobami pečujícími o 
příjemce příspěvku na péči, kteří se zároveň zúčastnili kvantitativní části výzkumu a explicitně souhlasili se 
svou účastí na hloubkovém rozhovoru. Tito respondenti byli vybráni na základě věku (osoby v seniorském věku 
a osoby se zdravotním postižením ve věku 18 až 65 let), stupně závislosti a typu péče. Tazatelé proškolení na 
vedení hloubkových rozhovorů diskutovali s respondenty jednotlivé okolnosti jejich aktuální životní situace, 
způsobů řešení a další relevantní souvislosti týkající se zabezpečení péče a využívání příspěvku na péči. Každý 
rozhovor trval průměrně jednu hodinu. Respondenti se během rozhovoru vyjadřovali ke skutečnostem a svým 
zkušenostem s poskytováním péče, které byly z hlediska cílů výzkumu klíčové. Hloubkové rozhovory, stejně tak 
jako kvantitativní šetření, byly realizovány v šesti předem stanovených lokalitách, kterými jsou Brno, Liberec, 
Litoměřice, Mladá Boleslav, Litomyšl a Valašské Meziříčí. Závěry z analýzy hloubkových rozhovorů jsou 
prezentovány v této zprávě spolu s výsledky kvantitativního šetření. 
 
V této zprávě jsou primárně prezentovány zjištění a závěry z hloubkových rozhovorů. V případě prezentace 
informací z kvantitativního šetření je příslušnost těchto informací ke kvantitativnímu výzkumu v textu 
vyznačena. 
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SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA VZORKU KVANTITATIVNÍHO ŠETŘENÍ 
 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

 

 

Graf č. 2: Věk respondentů 

 

 

Graf č. 3: Rodinný stav respondentů 

 

 

Graf č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 

 
Graf č. 5: Počet osob v domácnosti respondentů 

 

 

Graf č. 6: Socioekonomický status respondentů 

 
 

Graf č. 7: Čistý měsíční příjem domácnosti respondentů 

 
 

Graf č. 8: Místo dotazování 

 
 

Graf č. 9: Typ respondentů podle místa dotazování 

 
 

Graf č. 10: Věk příjemců příspěvku na péči podle místa dotazování 

 
 

Graf č. 11: Stupeň závislosti podle místa dotazování 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 Více než polovina analyzovaných příjemců příspěvku na péči využívá pouze rodinnou/laickou péči (toto 

platí jak pro seniory, tak i pro osoby se zdravotním postižením). 

 Pokud příjemci příspěvku na péči využívají profesionální služby, tak je v naprosté většině případů 
využívají v kombinaci s rodinnou/laickou péčí. 

 V rámci rodinné/laické péče o seniory roli hlavní pečující osoby zastávají nejčastěji jejich vlastní děti 
(převážně pak jejich dcery) a jejich manželé/manželky. V menší míře to jsou jejich snachy a vnuci/vnučky. 
V některých případech jsou senioři schopni se o sebe z velké části postarat sami a rodinní příslušníci jim 
pak poskytují jen částečnou pomoc a podporu. 

 V rámci rodinné/laické péče o osoby se zdravotním postižením  roli hlavní pečující osoby zastávají 
nejčastěji jejich manželé/manželky a jejich matky. Ve výjimečných případech to je jejich syn nebo sestra. V 
některých případech jsou osoby se zdravotním postižením schopny se o sebe z velké části postarat samy a 
rodinní příslušníci jim poskytují jen částečnou péči. 

 Rodinní příslušníci vykonávají v rámci rodinné péče o seniory nejčastěji úkony spojené s běžnou péčí o 
domácnost seniora, jako jsou úklid, vaření, praní, nákupy apod. Často pomáhají opečovávaným osobám 
také s hygienou, s oblékáním, vozí je k lékaři a pomáhají jim s pohybem. Méně často je přebalují, ošetřují 
nebo jim pomáhají s příjmem potravy. 

 Z profesionálních služeb využívají senioři v rámci pečovatelské služby nejčastěji dovoz obědů, ošetřování, 
úklidové služby a dovoz nákupů. Z pobytových služeb využívají senioři jak krátkodobé, tak i dlouhodobé 
pobyty v ubytovacích zařízeních. 

 Rodinní příslušníci vykonávají v rámci rodinné péče o osoby se zdravotním postižením nejčastěji úkony 
spojené s běžnou péčí o domácnost osoby se zdravotním postižením, jako jsou úklid, vaření, praní, nákupy 
apod. Často pomáhají opečovávaným osobám také s hygienou, s oblékáním a s pohybem. Méně často jim 
pomáhají s příjmem potravy nebo jim poskytují doprovod. 

 Z profesionálních služeb využívají osoby se zdravotním postižením v rámci pečovatelské služby nejčastěji 
dovoz obědů, ošetřování, úklidové služby a dovoz nákupů. Z pobytových služeb využívají osoby se 
zdravotním postižením především krátkodobé pobyty v ubytovacích zařízeních. 

 Z hlediska potenciálního využití profesionálních služeb byl v případě seniorů zaznamenán největší zájem o 
úklidové služby, dovoz obědů/nákupů a pobytové služby. V případě osob se zdravotním postižením byl 
zaznamenán zájem o úklidové služby, dovoz obědů, doprovod či denní stacionář. 

 Typickými důvody pro nevyužívání/omezené využívání profesionálních služeb jsou: 
‐ poskytované služby jsou drahé 
‐ příjemce nemá rád cizí lidi a cizí prostředí 
‐ pečující považují za morální odpovědnost postarat se o příbuzné sami 
‐ pečující zvládají péči sami. 

 Podíl úhrady celkových nákladů na péči z příspěvku na péči, se ve zkoumaných segmentech příjemců 
příspěvku na péči s 1. stupněm závislosti pohybuje od 22 % do 58 %; ve zkoumaných segmentech příjemců 
příspěvku na péči s 2. stupněm závislosti se tento podíl pohybuje od 61 % do 95 %; ve zkoumaných 
segmentech příjemců příspěvku na péči se 3. stupněm závislosti se tento podíl pohybuje od 60 % do 67 %; a 
ve zkoumaných segmentech příjemců příspěvku na péči se 4. stupněm závislosti tento podíl činí 70 % až 96 
%. 

 Příspěvek na péči je kromě úhrady úkonů a služeb spojených s péčí vynakládán také na úhradu výdajů, 
které s péčí nesouvisí (přímo nesouvisí). Jedná se nejčastěji především o úhradu běžných výdajů 
v domácnosti, úhradu nákladů na bydlení, nákladů na dopravu (jízdné a pohonné hmoty), úhradu léků a 
platby u lékaře. V některých případech je příspěvek na péči vynakládán na nákup jídla a vitamínů, na 
splátky automobilu, na nákup oblečení a hygienických pomůcek, na spoření či nákup invalidního vozíku. 
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1. Souhrnný přehled typů způsobů zajištění péče 
 

Jednotlivé rozhovory byly seskupeny v prvé řadě podle typu (věku) příjemců příspěvku na péči (příjemci 
příspěvku na péči v seniorském věku – dále jen „senioři“ a příjemci příspěvku na péči se zdravotním postižením 
ve věku 18 až 65 let – dále jen „osoby se zdravotním postižením“). Dále v rámci těchto dvou skupin byly 
rozhovory dále rozděleny podle stupně závislosti a typu využívané péče. Struktura provedených hloubkových 
rozhovorů se seniory podle stupně závislosti a využívané péče je blíže specifikována v tabulce č. 1. Struktura 
rozhovorů vychází ze struktury seniorů z hlediska jednotlivých stupňů závislosti ve sledovaných lokalitách. 
Podíl seniorů s prvním a druhým stupněm závislosti je ve sledovaných lokalitách vyšší než podíl seniorů se 
třetím a čtvrtým stupněm závislosti (viz tabulka č. 1). 
 
Tab. č. 1: Struktura rozhovorů se seniory z hlediska stupně závislosti a typu poskytované péče 
 

Typ využívané péče  

Jen rodinná péče 
Terénní nebo 

ambulantní služby 
Pobytové služby 

Celkový počet 
rozhovorů 

Skutečný počet 
příjemců příspěvku 

St
u
p
e
ň
 

zá
vi
sl
o
st
i 

1. stupeň  12 (O=9, P=3)  4 (O=2, P=2)  5 (O=5, P=0)  21 rozhovorů  5 825 

2. stupeň  7 (O=3, P=4)  7 (O=3, P=4)  2 (O=1, P=1)  16 rozhovorů  4 714 

3. stupeň  5 (O=0, P=5)  1 (O=0, P=1)  2 (O=1, P=1)  8 rozhovorů  2 781 

4. stupeň  2 (O=0, P=2)  1 (O=0, P=1)  2 (O=0, P=2)  5 rozhovorů  1 514 

Pozn.:  O ‐ opečovávaný, P ‐ pečující 

 

Struktura provedených hloubkových rozhovorů s osobami se zdravotním postižením podle stupně závislosti a 
využívané péče je blíže specifikována v tabulce č. 2. Struktura rozhovorů vychází ze struktury osob se 
zdravotním postižením z hlediska jednotlivých stupňů závislosti ve sledovaných lokalitách (viz tabulka č. 2). 
 
Tab. č. 2: : Struktura rozhovorů s osobami se zdravotním postižením z hlediska stupně závislosti a typu poskytované péče 
 

Typ využívané péče  

Jen rodinná péče 
Terénní nebo 

ambulantní služby 
Pobytové služby 

Celkový počet 
rozhovorů 

Skutečný počet 
příjemců příspěvku 

St
u
p
e
ň
 

zá
vi
sl
o
st
i 

1. stupeň  3 (O=2, P=1)  1 (O=1, P=0)  1 (O=1, P=0)  5 rozhovorů  1 695 

2. stupeň  4 (O=0, P=4)  3 (O=1, P=2)  1 (O=1, P=0)  8 rozhovorů  1 806 

3. stupeň  2 (O=2, P=0)  1 (O=0, P=1)  1 (O=0, P=1)  4 rozhovory  1 141 

4. stupeň  3 (O=1, P=2)  1 (O=0, P=1)  1 (O=0, P=1)  5 rozhovorů  661 

Pozn.:  O ‐ opečovávaný, P ‐ pečující 
 

Struktura hloubkových rozhovorů z hlediska rozdělení na seniory a osoby se zdravotním postižením vychází ze 
struktury seniorů a osob se zdravotním postižením ve sledovaných šesti lokalitách. Počet seniorů v těchto 
lokalitách činí přibližně 14 800 osob, podíl osob se zdravotním postižením činí přibližně 5 300 osob. Podíl těchto 
dvou skupin osob ve sledovaných lokalitách tedy přibližně odpovídá podílu těchto dvou skupin v hloubkových 
rozhovorech. 
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2. Výsledky rozhovorů s příjemci příspěvků na péči v 
seniorském věku 

 

2.1 Senioři s 1. stupněm závislosti, kteří využívají terénní/ 
ambulantní služby 

 

2.1.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu senioři bydlí buď sami, nebo společně se svým manželem nebo snachou. Hlavními pečujícími 
osobami jsou v těchto případech pečovatel/ka, manžel, dcera a snacha. Mezi další osoby (subjekty), které se 
podílejí na péči o seniora, patří jejich syn/dcera, vnuk/vnučka a pečovatelská služba. Jednotlivé modely 
rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 1. 
 
Schéma č. 1: Modely rodinného prostředí  

 
 
Seniorům, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, je od 75 do 85 let. Péče se těmto osobám 
poskytuje většinou už delší dobu. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků 
na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 80 let, péče trvá již déle než 5 let, péče je každodenní, život pečujících rodinných 
příslušníků se nijak významně nezměnil (nejsou to hlavní pečující osoby) 

 senior ve věku 75 let, jedná se o dlouhodobou péči, péče je každodenní, v poslední době se péče nijak 
výrazně nezměnila 

 senior ve věku 85 let, příspěvek na péči pobírá přibližně 1 rok, ale péče trvá již delší dobu, péče je 
každodenní, pečující osoba (dcera) musela v tomto případě omezit svůj volný čas, aby zvládala 
každodenní péči 

 senior ve věku 81 let, péče trvá již déle než 5 let, jedná se o celodenní péči, z důvodu zhoršení stavu 
příjemce péče musela pečující osoba (snacha) odejít ze zaměstnání, došlo k výraznému omezení 
soukromého života pečující osoby 
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2.1.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Převažujícím důvodem poskytované péče jsou problémy s pohybovým aparátem, dále pak problémy se 
zažívacím ústrojím a bércové vředy. 
 
Pečující osoby, kterými jsou rodinní příslušníci, pro seniory zajišťují především činnosti spojené s každodenním 
chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, vozí je k lékaři na kontroly. V následujícím seznamu 
jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují rodinní příslušníci: 

 vaření, uklízení, praní, nákupy 
 uklízení, nakupování 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři 

 

Kromě rodinné péče využívají tito senioři také terénní služby, v převážné většině se jedná o pečovatelskou 
službu. Pečovatelská služba v těch to případech zajišťuje především dovoz obědů, přebalování a ošetřování. 
V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťuje pečovatelská služba: 

 dovoz obědů 
 dovoz obědů a ošetřování 
 přebalování a ošetřování 

 
Z dalších služeb by daní senioři využili například další služby, které nabízí pečovatelská služba, jako jsou 
například úklid a donáška nákupu, dále by využili služeb domu s pečovatelskou službou nebo odlehčovací 
službu. 
Citace: „Víte co já si myslím? Ono by pomohlo, kdyby ten člověk, když je na tom hodně špatně, tak mohl využít 
zastoupení, třeba na čtyři, pět hodin.“ 
 
Limitujícím faktorem pro využití těchto dalších služeb je ale nedostatek financí (nízký příspěvek na péči). 
 
Systém zajištění péče je většinou hodnocen pozitivně bez návrhů na jeho úpravy. Byl však zmíněn i návrh, který 
by podle dotazované osoby mohl systému zajištění sociální péče pomoci ke zlepšení: 

 praktičtí lékaři by měli své pacienty lépe informovat o nároku na příspěvek na péči 
 
 

2.1.3 Způsoby financování péče 
 

V tomto segmentu činí příspěvek na péči 800 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 31 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 12. 
 
Graf č. 12: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 
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Jak je z grafu č. 12 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 2 581Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 800 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 1 781 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financují dotázaní tyto položky: 

 pečovatelská služba (dovoz obědů a ošetřování) 
 jídlo 
 léky 
 doprava k lékaři 

 
Příspěvek je tedy využíván nejen na zajištění péče o opečovávaného, ale jsou s ním placeny i výdaje, které by 
měly být financovány z jiných zdrojů (důchodu, příjmu rodinných příslušníků).  
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by s ním dotázaní naložili těmito způsoby: 

 použil by se na spoření na nepředvídané výdaje 
 použil by se na nákup vitamínů a přípravků na klouby 
 použil by se na nákup jídla 
 pořídil by se z něj invalidní vozík 
 investoval by se k nákupu pečovatelských služeb 

 
Citace: „Abych se mohla lépe pohybovat, pořídila bych si vozík, to by se mi líbilo. Taky bych si objednala 
úklidové služby, dřív jsem si je objednávala, teď to dělá dcera a vnučka.“ 
 
Senioři z tohoto segmentu by případné zvýšení příspěvku použili především mimo oblast sociální péče. 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je většinou hodnocena jako administrativně i časově nenáročná. S impulzem 
pro podání žádosti o příspěvek přišli známí, praktičtí lékaři a pracovníci pečovatelské služby. 
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2.2 Senioři s 1. stupněm závislosti, kteří využívají pobytové služby 
 
2.2.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu bydlí senioři převážně v domově s pečovatelskou službou a to buď sami, nebo společně se 
svou manželkou. Hlavními pečujícími osobami jsou v těchto případech sami senioři, manželka a dcera. Mezi 
další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o seniora, patří jejich syn/dcera, vnučka, zeť, sousedky a 
pečovatelská služba. Jednotlivé modely rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 2. 
 
Schéma č. 2: Modely rodinného prostředí  

 
 
Seniorům, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, je od 67 do 84 let. Tyto osoby využívají 
pobytových služeb daných zařízení ve většině případů již delší dobu už delší dobu. Charakteristika životní 
etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 79 let, služby pobytového zařízení využívá přibližně 1 rok, péče ostatních osob je pouze 
občasná, do pobytového zařízení se přestěhovala po zhoršení svého zdravotního stavu z rodinného 
domu, kde bydlela sama a nebyla již schopna se o sebe v dostatečné míře postarat 

 senior ve věku 83 let, služby pobytového zařízení využívá již téměř 20 let, péče je každodenní, 
v poslední době se péče nijak výrazně nezměnila, dcera se musela po smrti matky před 8 lety 
přestěhovat blíže otci, aby se o něho mohla starat 

 senior ve věku 84 let, služby pobytového zařízení využívá 7 let, senior se přestěhoval do pobytového 
zařízení z důvodu přenechání svého bytu vnukovi, péče ostatních osob je občasná, v poslední době se 
péče nijak výrazně nezměnila 

 senior ve věku 67 let, služby pobytového zařízení využívá 8 let, jedná se o celodenní péči, do 
pobytového zařízení se opečovávaný i pečující osoba museli přestěhovat z důvodu zhoršení 
zdravotného stavu opečovávaného, pečující osoba se musela přizpůsobit potřebám opečovávaného, 
nemůže si dovolit opustit opečovávaného na delší dobu 

 senior ve věku 70 let, služby pobytového zařízení využívá už více než 10 let, péče ostatních osob je 
občasná 
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2.2.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Převažujícím důvodem poskytované péče jsou problémy s pohybovým aparátem, dále pak problémy s páteří a 
špatný zrak (degenerace očního nervu). 
 
Příjemci příspěvku na péči jsou většinou schopni zvládat základní úkony péče sami. Pečující osoby, kterými jsou 
rodinní příslušníci, pro seniory zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je 
vaření, uklízení, praní, nákupy, vozí je k lékaři na kontroly, pomáhají s hygienou a oblékáním, a také zajišťují 
doprovod (v případě seniora se zrakovým postižením). V následujícím seznamu jsou popsané typické 
kombinace péče, kterou zajišťují rodinní příslušníci: 

 uklízení, praní, nakupování, pomoc s hygienou, oblékáním, odvoz k lékaři 
 uklízení, praní, nakupování, vaření, doprovod 
 praní, nakupování 

 

Kromě rodinné péče využívají tito senioři také služby daných pobytových zařízení. Jedná se především uklízení 
a nakupování. 
V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou senioři v pobytových zařízeních 
využívají: 

 uklízení 
 uklízení, zajištění nákupů 

 
Z dalších služeb by daní senioři využili jen dovoz obědů. O další služby už nemají ve většině případů zájem. 
Další služby buď nepotřebují, nebo jsou pro ně finančně nedostupné. 
Citace: „Já nevyužívám více těch pečovatelských služeb hlavně z finančních důvodů, abych pravdu řekla.“ 
 
Limitujícím faktorem pro využití dalších služeb je tedy mimo jiné nedostatek financí (nízký příspěvek na péči). 
 
Systém zajištění péče je většinou hodnocen pozitivně, byly však zmíněny i návrhy, které by podle dotazovaných 
osob mohly systému zajištění sociální péče pomoci ke zlepšení: 

 mělo by dojít ke snížení administrativní zátěže při vyřizování žádostí na sociálních úřadech, aby tyto 
žádosti byly pro lidi srozumitelnější 

 mělo by se více kontrolovat a posuzovat jednotlivé případy žádostí o příspěvek tak, aby příspěvky 
dostávali jen opravdu potřební, měla by se omezit korupce v této oblasti 

 
 

2.2.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 800 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 22 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 13. 
 
Graf č. 13: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu   
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Jak je z grafu č. 13 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 3 636 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 800 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 2 836 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financují dotázaní tyto položky: 

 energie, inkaso 
 odměna dceři za péči 
 služby poskytované v pobytovém zařízení 
 léky 
 poplatky u lékaře 

 
Příspěvek je tedy využíván nejen na zajištění péče, ale jsou s ním placeny i výdaje, které by měly být 
financovány z jiných zdrojů (důchodu, příjmu rodinných příslušníků apod.).  
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by s ním dotázaní naložili těmito způsoby: 

 použil by se na úhradu dopravy pro pečující osobu, která musí za opečovávanou osobou dojíždět 
 použil by se na nákup přístroje, který převádí text na hlas 
 použil by se na služby poskytované v pobytovém zařízení (zajištění úklidu a nákupů) 
 použil by se na úhradu pobytu v lázních 
 investoval by se do častějšího využívání služeb poskytovaných v pobytových zařízeních 

 
Citace: „Objednala bych si tak dva krát do měsíce generální úklid, nechala bych si umýt okna, uklidit, nechali 
bychom si nakoupit jídlo. Já bych si taky představovala, že bych jela jednou za rok do lázní do Luhačovic.“ 
 
Senioři z tohoto segmentu by případné zvýšení příspěvku použili především v oblasti sociální péče, a proto se 
dá předpokládat, že by velká část z případného navýšení příspěvku zůstala v sociální oblasti. 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena převážně jako administrativně náročná. Neplatí to však pro 
všechny seniory z tohoto segmentu. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišli sami senioři, známí a 
praktický lékař. 
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2.3 Senioři s 1. stupněm závislosti, kteří využívají jen rodinnou péči 
 
2.3.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Senioři z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svou manželkou, manželem, dcerou, synem, zetěm, 
snachou, vnukem a vnučkou. Hlavními pečujícími osobami jsou manželka, dcera, snacha, vnučka a také sám 
příjemce příspěvku. Mezi další osoby, které se podílejí na péči o seniora, patří manžel, dcera, syn, zeť, neteř, 
snacha, vnuk, vnučka, známí a sousedé. Modely rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 3. 
 
Schéma č. 3: Modely rodinného prostředí  
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Senioři, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku od 66 do 89 let. Charakteristika 
životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 79 let, péče trvá již 7 let a je občasná, intenzita péče ani situace v rodině se v poslední 
době nezměnila, pečující osoby nemají nijak výrazně omezený soukromý život 

 senior ve věku 74 let, péče trvá 1 rok a je občasná (několikrát v týdnu), opečovávaná osoba se nechce 
přestěhovat k pečujícím osobám do jejich domácnosti, a tak musí pečující osoby dojíždět, což je pro ně 
finančně i časově náročné 

 senior ve věku 84 let, péče trvá 10 let a je každodenní, před 3 roky se zdravotní stav opečovávané 
osoby natolik zhoršil, že se péče stala mnohem intenzivnější a náročnější 

 senior ve věku 83 let, péče trvá již delší dobu a je každodenní, před rokem a půl se zdravotní stav 
opečovávané osoby zhoršil natolik, že si ji pečující osoby přestěhovali k sobě do domácnosti, pečující 
osoby musely omezit své koníčky, cestování a dovolené 

 senior ve věku 89 let, péče trvá 2 roky a je každodenní, péče nijak výrazně neomezuje soukromý život 
pečujících osob (dcer a vnuka) 

 senior ve věku 81 let, péče trvá 6 let a je každodenní, péče zabere všechen volný čas pečujících osob 
(dcery a vnuka), opečovávané osoby se přestěhovali z důvodu náročné péče blíže pečujícím osobám 

 senior ve věku 71 let, péče trvá 5 let a je každodenní, v poslední době začala mít sama pečující osoba 
(manželka) zdravotní problémy, neví, jak bude vypadat péče v budoucnosti 

 senior ve věku 66 let, péče trvá 4 roky a je občasná, intenzita péče se v poslední době nijak nezměnila, 
pečující osoby (dcera, syn, manžel, vnuci) nemají z důvodu poskytování péče nijak výrazně omezen 
soukromý život 

 senior ve věku 68 let, péče trvá již cca 20 let a je každodenní, hlavní pečující osoba (manželka) má sama 
zdravotní problémy, intenzita péče je dlouhodobě neměnná 

 senior ve věku 66 let, péče trvá 3 roky a je každodenní, opečovávaná osoba ještě nedávno pečovala o 
svého syna, který také pobírá příspěvek na péči, nyní péči zastávají ostatní členové domácnosti  

 senior ve věku 71 let, péče trvá 5 let a je každodenní, pečující osoba (snacha) je opečovávané osobě 
k dispozici celý den, intenzita péče se v poslední době nijak nezměnila 

 senior ve věku 68 let, péče trvá již více než 30 let a je každodenní, pečující osoba (manželka) je sama 
nemocná, přesto musí zvládat většinu péče sama 

 
 
2.3.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou špatný pohybový aparát, zdravotní problémy spojené s vysokým věkem, 
částečné ochrnutí, artritida, postižení zraku/zelený zákal, špatná paměť a mozková mrtvice. 
 
Senioři jsou většinou schopni zvládat alespoň minimum úkonů v péči o sebe popřípadě o domácnost, někteří 
z nich jsou však ve velké míře odkázáni na péči ostatních. Pečující osoby zajišťují především činnosti spojené 
s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, dále seniory vozí k lékaři, pomáhají 
jim s hygienou, pomáhají jim s oblékáním, zajišťují jim doprovod, a také je hlídají. V následujícím seznamu jsou 
popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují rodinní příslušníci: 

 vaření, uklízení, praní, nákupy 
 uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři, pomoc s hygienou 
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 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři, pomoc s hygienou, doprovod 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou, hlídání 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou, pomoc s oblékáním 

 
Senioři z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
 
Dotazovaní nevyužívají profesionální služby především proto, že péči zvládají vykonávat jen rodinní příslušníci 
(popřípadě znání či sousedi). Mezi další uváděné důvody patří vysoká cena služeb a nedůvěra opečovávaných 
osob k cizím lidem. 
Citace: „No měla bych strach pustit někoho cizího do domu, ale hlavně nemáme dost peněz.“ 
 
Zmíněná byla také špatná dopravní dostupnost sociálních služeb a v neposlední řadě nedostatek informací o 
sociálních službách (jejich nabídka, dostupnost a cena). 
 
Pokud by měli dotazovaní o využití sociálních služeb zájem, tak by to bylo například v případě zhoršení 
zdravotního stavu opečovávané osoby nebo v případě nástupu pečující osoby do zaměstnání. Dotazovaní 
v těchto případech vyjádřili zájem o potenciální využití pečovatelské služby nebo domova pro seniory. 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že senioři z tohoto segmentu nevyužívají sociální služby především 
z důvodu vysoké ceny profesionálních sociálních služeb a z důvodu nedostatku informací o sociálních službách, 
popřípadě o místě jejich poskytování. 
 
K příspěvku na péči a k systému zajištění sociální péče byly mezi dotazovanými zaznamenány tyto připomínky: 

 příspěvek na péči by se měl dát vyřídit na Internetu 
 sociální pracovníci/lékaři by měli lidi lépe informovat, na co mají nárok 
 poskytované sociální služby by měly mít větší kapacitu 
 příspěvek na péči by měl být vyřizován automaticky na základě iniciativy praktických lékařů, kteří 

přesně znají zdravotní stav svých pacientů 
 administrativa spojená s vyřizováním příspěvku na péči by měla být méně administrativně náročná 
 osoby, které rozhodují o přidělování příspěvku na péči, by měly rozhodovat na základě osobního 

kontaktu s žadateli o příspěvek, ne jen na základě dokumentace „od stolu“. 
 
 

2.3.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 800 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 38 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 14. 
 
Graf č. 14: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

2 105

800

1 305

0

500

1000

1500

2000

2500

průměrné celkové náklady
na péči

způsob úhrady péče

údaje jsou v Kč

úhrada z vlastních zdrojů

příspěvek na péči



 

 

PŘ Í P A D O V É  S T U D I E  Z PŮS O BŮ  Z AJ I ŠTĚNÍ  PÉČE  O  PŘ Í JE M C E PŘ Í S PĚV K U  N A  P ÉČ I  18

Jak je z grafu č. 14 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 2 105 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 800 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 1 305 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financují dotázaní tyto položky: 

 běžné výdaje v domácnosti 
 úhrady u lékaře 
 léky, vitamíny 
 doprava/benzín 
 odměna pro pečující osoby 
 náklady na bydlení 
 masáže/lymfatické masáže 
 jídlo 

Příspěvek je tedy využíván převážně na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by byl investován převážně do těchto věcí: 

 benzín/náklady na dopravu 
 vysavač 
 televize 
 oblečení/obuv 
 pedikúra/manikúra/holič 
 masáže 
 blíže nespecifikovaná sociální služba 
 invalidní vozík 
 postel/křeslo 
 kamna 
 rehabilitace 
 lázně 

 
Citace: „Mohli bychom si dopřát tu rehabilitaci, mohli bychom si dopřát třeba víckrát ty termální lázně, které 
nám udělaly moc dobře. Jeli bychom do toho Maďarska, protože tam jezdíme, byli jsme tam někdy v květnu a 
udělalo nám to strašně dobře.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotazovanými hodnocena většinou jako administrativně i časově 
nenáročná a bezproblémová, vyskytl se však i názor, že procedura spojená s vyřizováním příspěvku byla 
zdlouhavá a složitá. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek na péči přišla sama dotazovaná osoba, 
příbuzní, sociální pracovník, praktická lékařka, známý/á, sousedi a pečovatelka.  
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2.4 Senioři s 2. stupněm závislosti, kteří využívají terénní/ 
ambulantní služby 

 

2.4.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu bydlí senioři buď sami, nebo společně se svým manželem, manželkou, dcerou, synem, zetěm, 
snachou a vnučkou. Hlavními pečujícími osobami jsou v těchto případech manželka, dcera a sama opečovávaná. 
Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o seniora, patří jejich syn, dcera, vnuk, vnučka, zeť, snacha, 
sousedi a pracovníci pečovatelské služby a denního stacionáře. Jednotlivé modely rodinného prostředí jsou 
zachyceny ve schématu č. 4. 
 
Schéma č. 4: Modely rodinného prostředí  

 
 
Seniorům, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, je od 70 do 91 let. Péče se těmto osobám 
poskytuje většinou již delší dobu. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků 
na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 91 let, péče trvá již delší dobu, péče je celodenní, před 5 lety se zdravotní stav 
opečovávané zhoršil natolik, že si ji pečující osoba (dcera) musela nastěhovat k sobě do bytu, 
opečovávanou nemohou nechat samotnou, musí být pod dozorem, náročná péče výrazně zasahuje do 
života pečujících osob 

 senior ve věku 85 let, péče trvá 2 roky a je celodenní, pečující osoba musela nejdříve změnit pracovní 
úvazek na poloviční, a pak nakonec odejít do důchodu, aby byla schopna časově zvládat náročnou 
péči 



 

 

PŘ Í P A D O V É  S T U D I E  Z PŮS O BŮ  Z AJ I ŠTĚNÍ  PÉČE  O  PŘ Í JE M C E PŘ Í S PĚV K U  N A  P ÉČ I  20

 senior ve věku 70 let, péče trvá již 5 let a je celodenní, pečující osoba (manželka) zvládá péči víceméně 
sama, i když je o 10 let starší než opečovávaná osoba 

 senior ve věku 87 let, péče trvá již delší dobu a je každodenní, pečující osoba (dcera) musí za 
opečovávaným každodenně dojíždět, sám opečovávaný má 2 letou zkušenost s péčí o svou manželku, 
která již zemřela 

 senior ve věku 78 let, péče trvá již 7 let a je celodenní, intenzita poskytované péče se v poslední době 
nijak výrazně nezměnila 

 senior ve věku 72 let, péče trvá již 7 let a je každodenní, sama opečovávaná musí zvládat částečnou 
péči o sebe i o svého nemohoucího manžela 

 senior ve věku 90 let, péče trvá již delší dobu a je každodenní, pečující osoba (dcera) se začala o 
opečovávanou starat před 3 roky po smrti manžela opečovávané, který se o manželku staral až do své 
smrti, pečující osoba musela péči obětovat část svého volného času, navíc má kvůli péči problémy se 
svým manželem, kterému se nelíbí, že se opečovávané tolik věnuje 

 
 
2.4.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Převažujícím důvodem poskytované péče jsou špatný pohybový aparát, dále jsou to pak špatná paměť, 
desorientace, demence, částečné ochrnutí a obecně špatný zdravotní stav související s vysokým věkem 
opečovávaných. 
 
Pečující osoby, kterými jsou rodinní příslušníci, zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem 
domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, vozí seniory k lékaři na kontroly, pomáhají jim s hygienou, 
s oblékáním a s pohybem. V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují 
rodinní příslušníci: 

 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři, pomoc s hygienou, s oblékáním a s pohybem 

 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři, pomoc s hygienou a s pohybem 

 

Kromě rodinné péče využívají tito senioři také terénní/ambulantní služby, v převážné většině se jedná o 
pečovatelskou službu, v omezené míře o denní stacionář. Pečovatelská služba v těch to případech zajišťuje 
především dovoz obědů, uklízení, dovoz nákupů, koupání a ošetřování. 
V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťuje pečovatelská služba: 

 koupání a ošetřování 
 dovoz obědů 
 ošetřování 
 dovoz obědů, úklid, dovoz nákupů 
 dovoz obědů, úklid 

 
Z dalších služeb by dotazovaní využili například odlehčovací službu, domov pro seniory, úklidové služby a 
koupání. 
Citace: „Využili bychom službu toho občasného hlídání, pokud by to bylo finančně únosnější.“ 
 
Limitujícím faktorem pro využití těchto i dalších služeb je ale nedostatek financí, pocit morální odpovědnosti za 
péči o rodinného příslušníka a špatná informovanost o sociálních službách. Další služby nevyužívají také z toho 
důvodu, že současná úroveň využívaných služeb je dostačující. 
 
K systému zajištění péče vyjádřili dotazovaní určité připomínky a návrhy na jeho úpravu (zlepšení). Jedná se 
především o tyto připomínky: 

 měla by se zlepšit dostupnost terénních a ambulantních služeb 
 rozhodovat o potřebách lidí by se mělo na základě osobního kontaktu a ne jen na základě 

dokumentace „od stolu“ 
 počet pečovatelek/pečovatelů by se měl zvýšit (je jich málo), aby se mohli více věnovat lidem 
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2.4.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 4 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 63 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 15. 
 
Graf č. 15: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 15 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 6 349 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 4 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 2 349 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financují dotázaní tyto položky: 

 náklady na bydlení 
 služby denního stacionáře 
 odměna za péči pro pečující osobu 
 splátky automobilu 
 benzín 
 knihy 
 běžné nákupy v domácnosti 
 léky 
 zdravotní pomůcky 
 pečovatelské služba 
 pedikúra 
 hygienické pomůcky 

 
Příspěvek je tedy využíván nejen na zajištění péče, ale jsou s ním placeny i výdaje, které by měly být 
financovány z jiných zdrojů (důchodu, příjmu rodinných příslušníků, jiných sociálních dávek apod.).  
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by s ním dotázaní naložili těmito způsoby: 

 použil by se na uhrazení dluhů 
 použil by se na pobyt v léčebně/lázních 
 použil by se na pořízení sprchového koutu 
 použil by se na nákup plošiny pro invalidní vozík 
 investoval by se do nákupu nové postele 

 
Citace: „Pořídili bychom si třeba sprchový kout nebo plošinu na schody pro invalidní vozík, takový malý výtah.“ 
Senioři z tohoto segmentu by případné zvýšení příspěvku použili hlavně mimo oblast sociální péče 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jednak jako nenáročná a bezproblémová, tak i jako 
administrativně náročná, chaotická a problematická. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišli sami 
dotazovaní, známí a lékař.  
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2.5 Senioři s 2. stupněm závislosti, kteří využívají pobytové služby 
 

2.5.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu bydlí senioři buď sami, nebo společně se svou dcerou, zetěm a vnukem. Hlavními pečujícími 
osobami jsou v těchto případech jejich děti. Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o seniora, patří 
jejich vnuk, zeť, sousedi a pracovníci pobytového zařízení. Jednotlivé modely rodinného prostředí jsou 
zachyceny ve schématu č. 5. 
 
Schéma č. 5: Modely rodinného prostředí  

 
 
Seniorům, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, je 69 a 80 let. Péče je těmto osobám 
poskytována většinou již delší dobu. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných 
příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 69 let, péče je občasná (je poskytována několikrát týdně), poskytovaná péče nijak 
významněji nezasáhla do života pečující osoby (v tomto případě syna) 

 senior ve věku 80 let, péče trvá již delší dobu a je každodenní, před rokem si pečující osoba (dcera) 
přestěhovala otce k sobě domů z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, dceři se výrazně změnil 
dosavadní život, musela se přizpůsobit péči o otce 

 
 
2.5.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody poskytované péče jsou v tomto segmentu omezený pohybový aparát a nemocné srdce. 
 
Rodinní příslušníci pro příjemce péče zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti 
jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, vozí je k lékaři na kontroly a pomáhají jim s hygienou. V následujícím 
seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují rodinní příslušníci: 

  uklízení, nákupy, pomoc s hygienou, odvoz k lékaři 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři 

 
Kromě rodinné péče využívají tito senioři také pobytové služby. V tomto případě se jedná o krátkodobé pobyty 
v pobytových zařízeních (v domě s pečovatelskou službou), které jsou využívány v případech, kdy se rodinní 
příslušníci krátkodobě nemohou o příjemce péče postarat. 
 
Byl vysloven zájem o další konkrétně nespecifikované profesionální služby v případě výraznějšího zhoršení 
zdravotního stavu seniora. 
Citace: „No, víme, že když by se tatínek musel přenášet, tak bychom to museli opravdu řešit. Kdyby se ten stav 
zhoršoval, že by se to už nedalo zvládat.“ 
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2.5.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 4 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 80 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 16. 
 
Graf č. 16: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 16 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 5 000 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 4 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 1 000 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financují dotázaní zejména tyto položky: 

 náklady na bydlení 
 telefon 
 léky 
 hygienické pomůcky 
 jídlo 
 drogerie 

 
Příspěvek je tedy využíván převážně na výdaje, které by měly být financovány z jiných zdrojů (důchodu, příjmu 
rodinných příslušníků, zdravotního pojištění apod.).  
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by s ním dotázaní naložili těmito způsoby: 

 použil by se na nákup ortopedických bot 
 použil by se na úhradu pobytu v lázních 
 použil by se na pořízení sprchového koutu 
 použil by se na financování nákupu auta 

 
Citace: „Ten sprchový kout hlavně. A taky by se hodilo auto, ale takové, abych tam tatínka dostala, aby se k 
němu dalo třeba najet s vozíčkem.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jednak jako nenáročná a bezproblémová, ale i jako zdlouhavá 
a časově náročná. 
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2.6 Senioři s 2. stupněm závislosti, kteří využívají jen rodinnou péči 
 

2.6.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Senioři z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svou manželkou, manželem, dcerou, zetěm, 
vnučkou a pravnukem. Hlavními pečujícími osobami jsou manžel, manželka, dcera a vnučka. Mezi další osoby, 
které se podílejí na péči o seniora, patří dcera, syn, zeť, neteř, vnuk a pravnuk. Modely rodinného prostředí jsou 
zachyceny ve schématu č. 6. 
 
Schéma č. 6: Modely rodinného prostředí  

 
 
Senioři, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku od 72 do 95 let. Charakteristika 
životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 83 let, péče trvá již delší dobu a je každodenní, intenzita péče ani situace v rodině se 
v poslední době nezměnila 

 senior ve věku 95 let, péče trvá již delší dobu a je každodenní, v posledním roce se zdravotní stav 
opečovávané osoby zhoršil a péče se stala intenzivnější, nedošlo však k výraznějšímu omezení 
soukromého života pečujících osob 

 senior ve věku 88 let, péče trvá 8 let a je celodenní, opečovávaná osoba se musela přestěhovat 
k pečující osobě (dceři), pečující osoby jsou již v důchodu, takže se mohou věnovat opečovávané osobě 
bez výraznějších omezení 

 senior ve věku 81 let, péče trvá již delší dobu a je celodenní, před rokem se opečovávaná osoba 
přestěhovala k pečujícím osobám do jejich domu, před 4 lety došlo ke zhoršení zdravotního stavu 
opečovávané osoby a péče se stala celodenní, u pečující osoby došlo k výraznému omezení 
soukromého života 
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 senior ve věku 72 let, péče trvá již delší dobu a je každodenní, před rokem došlo ke zhoršení 
zdravotního stavu opečovávané osoby a péče se stala náročnější, pečující osoby (manželka) musí 
zvládat většinu péče 

 senior ve věku 80 let, péče trvá 1 rok a je každodenní, pečující osoby se střídají v péči podle svých 
časových možností 

 senior ve věku 75 let, péče trvá již delší dobu a je celodenní, pečující osoba (manželka) má sama 
zdravotní problémy, ale přesto musí zastat většinu péče sama 

 
 
2.6.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou špatný pohybový aparát, zdravotní problémy spojené s vysokým věkem, 
ochrnutí, artritida, špatný zrak, bércové vředy. 
 
Příjemci péče jsou jednak odkázáni na péči ostatních, někteří z nich zvládají pouze některé úkony v péči o sebe. 
Pečující osoby pro tyto osoby zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je 
vaření, uklízení, praní, nákupy, vozí je k lékaři, starají se o jejich hygienu, oblékají je, ošetřují je, a také jim 
pomáhají s pohybem. V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují rodinní 
příslušníci: 

 vaření, uklízení, praní, nákupy 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou, s pohybem 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou, s oblékáním, s pohybem 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, odvoz k lékaři, ošetřování 

 
Senioři z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
 
Dotazovaní nevyužívají profesionální služby především z důvodu jejich vysoké ceny, protože péči zvládají jen 
rodinní příslušníci, protože opečovávaná osoba není zvyklá na cizí lidi.  
Citace: „Já si s rodinou vystačím a taky je to pro mě drahé. Nechala bych si vozit jídlo, ale je to drahé. Já mám 
akorát malý důchod a ten příspěvek na péči a inkaso je tady dost vysoké.“ 
 
Péči o rodinného příslušníka berou taky jako morální odpovědnost, nikam by ho nedali.  
 
Pokud by měli dotazovaní o využití sociálních služeb zájem, tak by to bylo především v případě zhoršení 
zdravotního stavu opečovávané osoby. V tomto případě se jedná především o využití pečovatelské služby nebo 
domova pro seniory. Byl také zaznamenán zájem o využití krátkodobého pobytu v pobytovém zařízení. 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že senioři z tohoto segmentu nevyužívají sociální služby především 
z důvodu vysoké ceny profesionálních sociálních služeb a z důvodu nedostatku informací o sociálních službách, 
popřípadě o místě jejich poskytování. 
 
K systému zajištění sociální péče byly mezi dotazovanými zaznamenány tyto připomínky: 

 měla by se rozšířit kapacita poskytovaných služeb (především pobytových), aby se nemuselo dlouho 
čekat v pořadníku 

 lidé by měli být lépe informováni o tom, na co mají nárok 
 podnět pro přidělení příspěvku na péči by měl přicházet od praktického lékaře, který zná nejlépe 

zdravotní stav pacienta 
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2.6.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 4 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 62 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 17. 
 
Graf č. 17: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 17 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 6 452 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 4 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 2 452 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financují dotázaní tyto položky: 

 běžné výdaje v domácnosti 
 úhrady u lékaře 
 léky 
 hygienické prostředky 
 odměna pro pečující osoby 
 náklady na dopravu/benzín 
 náklady na bydlení 
 zdravotní pomůcky 

Příspěvek je tedy využíván převážně na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče a měly by být 
hrazeny z jiných zdrojů (důchodu, příjmu rodinných příslušníků, zdravotního pojištění, jiných sociálních dávek 
apod.).  
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by byl investován převážně do těchto věcí: 

 spoření na budoucí péči 
 sprchový kout 
 auto 
 nová okna 
 dovoz obědů 
 úklidové služby 
 plošina na schodiště pro invalidní vozík 

 
Citace: „Pořídili bychom si hlavně ten sprchový kout. Mě teda ještě napadlo, jak jsou ty vyšší auta, do kterých se 
dá třeba najet s tím vozíčkem, tak na to bych asi teda našetřila, to by bylo dobrý.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotazovanými hodnocena jednak jako administrativně i časově 
nenáročná, tak i jako problémová, složitá a zdlouhavá. O možnosti získání příspěvku na péči informovala 
praktická lékařka a známá a s impulsem pro vyřízení příspěvku přišla také pečující osoba. 
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2.7 Senioři se 3. stupněm závislosti, kteří využívají terénní/ 
ambulantní služby 

 

2.7.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor se seniorem. Senior bydlí ve svém bytě společně se svým 
synem, který je hlavní pečující osobou. Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o seniora, patří 
snacha a pracovníci denního stacionáře. Model rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 7. 
 
Schéma č. 7: Model rodinného prostředí  

 
 
Senior, jehož situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 80 let. Charakteristika životní etapy a 
participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto případu je následující: 

 senior ve věku 80 let, péče je celodenní, k výraznému zhoršení zdravotního stavu došlo před 2 roky, 
kdy se syn musel přestěhovat k matce, zbytek rodiny bydlí v původním bytě, syn musel jít do 
částečného invalidního důchodu, aby se mohl matce více věnovat 

 
 
2.7.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě Alzheimerova nemoc a demence. 
 
Příjemce péče je plně odkázán na péči ostatních osob. Pečující osoba, která poskytuje rodinou péči, a kterou je 
v tomto případě především syn, zajišťuje jak činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, 
uklízení, praní, nákupy, tak opečovávanou vozí k lékaři na kontroly, pomáhá jí s hygienou, oblékáním, 
přebalováním. Syn musí matku také hlídat, aby se jednak nezranila nebo nezničila byt a jeho vybavení. 
 
Kromě rodinné péče využívá tento senior také služby denního stacionáře. Intenzita jeho využívání jsou 2 dny 
v týdnu. 
 
O využití dalších sociálních služeb pečující osoba neuvažuje, neví, co dalšího by mohli využívat, současné 
využívání služeb jim vyhovuje.  
Citace: „Nevím o žádných službách, které bych v rámci její nemoci mohl využívat.“ 
 
Limitujícím faktorem pro využití dalších služeb (popřípadě většího využívání denního/týdenního stacionáře) je 
také nedostatek finančních prostředků na financování těchto služeb.  
Citace: „Když jí dám na týden do Jindrovy vily, to je celodenní stacionář, tak to za týden spolkne těch 10 tisíc.“ 
 
Systém zajištění péče je hodnocen pozitivně, s využívanými službami je pečující osoba spokojena. 
 
 
2.7.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 8 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 66 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 18.  
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Graf č. 18: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 18 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 12 121 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 8 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 4 121 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 benzín, doprava k lékaři 
 hygienické pomůcky, inkontinenční vložky 
 denní stacionář 

 
Příspěvek je tedy využíván jak na úhrady spojené se zajištěním péče, tak i na úhrady, které se zajištěním péče 
nesouvisí a měly by být hrazeny z jiných zdrojů (důchodu, příjmu rodinných příslušníků, zdravotního pojištění, 
jiných sociálních dávek apod.).  
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by pečující zařídil opečovávané osobě krátkodobý pobyt 
například v týdenním stacionáři, aby si mohl alespoň na krátkou dobu od náročné péče odpočinout. 
Citace: „Pro matku bych zařídil ubytování na několik dní, tak jednou nebo dva krát ročně, abych si já osobně 
mohl udělat týden neuvěřitelného volna.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je pečujícím hodnocena jako složitá. Během vyřizování příspěvku museli 
podstoupit několik vyšetření, vyřizování bylo časově náročné. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišel 
sám pečující. 
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2.8 Senioři se 3. stupněm závislosti, kteří využívají pobytové služby 
 

2.8.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu bydlí senioři buď sami, nebo společně se svou dcerou. Hlavními pečujícími osobami jsou 
v těchto případech jejich dcery. Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o seniora, patří jejich 
snacha, sousedi a pracovníci pobytového zařízení/pečovatelské služby. Jednotlivé modely rodinného prostředí 
jsou zachyceny ve schématu č. 8. 
 
Schéma č. 8: Modely rodinného prostředí  

 
 
Seniorům, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, je 78 a 92 let. Péče je těmto osobám 
poskytována většinou již delší dobu. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných 
příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 92 let, péče trvá již 6 let a je celodenní, pečující osoba (dcera) musela odejít do důchodu, 
aby se mohla celodenně starat o svého otce 

 senior ve věku 78 let, péče trvá již delší dobu a v poslední době je téměř každodenní, příjemce péče se 
před rokem přestěhoval do domu s pečovatelskou službou, protože už nebyl schopen se starat o sebe a 
svůj dům 

 
 
2.8.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody poskytované péče jsou v tomto segmentu omezený pohybový aparát a úraz nohy s trvalými následky. 
 
Rodinní příslušníci pro příjemce péče zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti 
jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, vozí je k lékaři na kontroly a pomáhají jim s hygienou. Dané úkony jsou 
společné pro oba popisované případy. 
 
Kromě rodinné péče využívají tito senioři také pobytové služby. V tomto případě se jedná jednak o krátkodobý 
pobyt v domě s pečovatelskou službou, který je využíván v případě, kdy se rodinní příslušníci krátkodobě 
nemohou o příjemce péče postarat, a také o dlouhodobý pobyt v domě s pečovatelskou službou. V jednom 
případě je využíván dovoz obědů pečovatelskou službou. 
Citace: „Využívám tady služby toho střediska sociální a zdravotní péče nebo jak si říkají. Vozí mi pro tatínka 
obědy.“ 
 
O využití dalších profesionálních služeb vyjádřil zájem jeden ze seniorů a to konkrétně o služby, které se 
poskytují v rámci domu s pečovatelskou službou. 
 
V rámci toho segmentu byla zaznamenána připomínka k procesu vyřizování příspěvku na péči. Dotazovaný si 
myslí, že by podnět k vyřízení tohoto příspěvku měl vycházet od praktického lékaře, který má nejlepší přehled o 
zdravotním stavu svých pacientů. 
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2.8.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 8 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 60 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 19. 
 
Graf č. 19: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 19 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 13 333 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 8 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 5 333 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 hygienické potřeby 
 potraviny 
 léky 
 pobyt v domě s pečovatelskou službou 
 náklady na bydlení 

 
Příspěvek je tedy využíván jak na výdaje spojené se zajištěním péče, tak i na výdaje, které s péčí nesouvisí. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by ho dotazovaní investovali do rehabilitací, do nákupu 
nové ledničky a mikrovlnné trouby, a také by byl využit na úhradu pobytu v lázních. 
Citace: „No tak určitě bych byla pro rehabilitační procedury, protože ty by otci určitě udělaly dobře.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jako nenáročná, v jednom případě pak i jako zdlouhavá. 
Během vyřizování příspěvku bylo zapotřebí vyřídit hodně dokumentů. O možnosti vyřízení příspěvku na péči 
v obou případech informovala dotázané praktická lékařka. 
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2.9 Senioři se 3. stupněm závislosti, kteří využívají jen rodinnou 
péči 

 

2.9.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Senioři z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svou manželkou, synem, dcerou, snachou a vnuky. 
Hlavními pečujícími osobami jsou dcera, snacha a syn. Mezi další osoby, které se podílejí na péči o seniora, patří 
syn, zeť, vnuk, vnučka a snacha. Modely rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 9. 
 
Schéma č. 9: Modely rodinného prostředí  

 
 
Senioři, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku od 75 do 90 let. Charakteristika 
životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 85 let, péče trvá již více než 5 let, je každodenní, pečující osoba (dcera) se musela i 
s rodinou přestěhovat k opečovávanému, aby se o něho mohla starat, musela omezit kontakty s přáteli 

 senior ve věku 90 let, péče trvá již 3 roky a je celodenní, pečující osoba (snacha) se musela přizpůsobit 
náročné péči, nemohou cestovat, odjet na dovolenou, museli předělat dům na bezbariérový 

 senior ve věku 75 let, péče trvá 2 roky a je celodenní, pečující osoba (dcera) si musela nastěhovat 
opečovávanou k sobě do bytu, pečující osoba se musela přizpůsobit náročné péči, musela odejít do 
invalidního důchodu a výrazně omezit svůj soukromý život 

 senior ve věku 88 let, péče trvá již delší dobu a je celodenní, syn, který pečuje o svého otce, musel 
odejít ze zaměstnání, aby byl schopen náročnou péči zvládat 

 senior ve věku 78 let, péče trvá již 15 let a je celodenní, před 4 roky musela pečující osoba (dcera) odejít 
ze zaměstnání, aby se mohla plně věnovat náročné péči (pečuje i o svou matku a bratra), pečující osoba 
nemá žádný soukromý život, nemůže cestovat, nemá žádný volný čas 

 
 
2.9.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou špatný pohybový aparát, omezená mobilita a rakovina. 
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Příjemci péče jsou odkázáni na péči ostatních. Pečující osoby pro seniory zajišťují především činnosti spojené 
s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, starají se o jejich hygienu, oblékají je, 
krmí je, a také jim pomáhají s pohybem. V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou 
zajišťují rodinní příslušníci: 

 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou, s oblékáním, s pohybem 
 vaření, uklízení, praní, nákupy, pomoc s hygienou, s oblékáním, s krmením, s pohybem 

 
Senioři z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
 
Dotazovaní většinou ani nemají o případné využití sociálních služeb zájem. Další služby nepotřebují, péči 
zvládají sami, služby jsou pro ně drahé, opečovávaná osoba je zvyklá na domácí prostředí a nemá ráda cizí lidi. 
Služby, o které by měli zájem, nemají dostatečnou kapacitu.  
Citace: „Nemůžeme využít například tu LDN, tam se to zamlouvá už předem, protože je to pořád plné.“ 
 
Pokud by měli dotazovaní o využití sociálních služeb zájem, tak by to bylo v případě zhoršení zdravotního 
stavu opečovávaného. V tomto případě se jedná především o pečovatelskou službu nebo domov pro seniory. 
Byl také zaznamenán zájem o využití krátkodobé pobytové služby, v případě odjezdu pečujících osob na 
dovolenou. 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že senioři z tohoto segmentu nevyužívají sociální služby z důvodu 
vysoké ceny profesionálních sociálních služeb. 
 
 

2.9.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 8 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 67 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 20. 
 
Graf č. 20: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 20 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 11 940 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 8 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 3 940 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popřípadě příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány především tyto položky: 

 běžné výdaje v domácnosti 
 odměna pro pečujícího 
 léky 
 náklady na dopravu 
 náklady na bydlení 
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Příspěvek je tedy využíván převážně na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by byl investován převážně do těchto položek: 

 polohovací postel 
 rekonstrukce koupelny 
 zdravotní pomůcky 
 bezbariérový vstup do domu 
 úprava bytu na bezbariérový 

 
Citace: „Uvažovala bych o té polohovací posteli. Potřebovali bychom opravit i koupelnu a udělat si tam 
sprchový kout. To by se nám pak lépe s otcem manipulovalo.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotazovanými hodnocena jednak jako administrativně i časově 
nenáročná, tak i jako problémová a složitá. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišla sociální 
pracovnice, známá, úřad práce i sama pečující. 
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2.10 Senioři se 4. stupněm závislosti, kteří využívají terénní/ 
ambulantní služby 

 

2.10.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor se seniorem. Senior bydlí ve svém domě společně se svou 
dcerou, která je hlavní pečující osobou. Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o seniora, patří zeť, 
druhá sestra a pracovníci pečovatelské služby. Model rodinného prostředí je zachycen ve schématu č. 10. 
 
Schéma č. 10: Model rodinného prostředí  

 
 
Senior, jehož situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 86 let. Charakteristika životní etapy a 
participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto případu je  následující: 

 senior ve věku 86 let, péče je celodenní, k výraznému zhoršení zdravotního stavu došlo před 9 roky, 
tehdy se dcera musela přestěhovat se svým manželem k opečovávané osobě, dcera musela odejít ze 
dne na den ze zaměstnání a musela přerušit kontakty se svými známými. 

 
 
2.10.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě špatný pohybový aparát a špatný sluch a zrak. 
 
Příjemce péče je plně odkázán na péči ostatních osob. Pečující osoba, která poskytuje rodinou péči, a kterou je 
v tomto případě především dcera, zajišťuje jak činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je 
vaření, uklízení, praní, nákupy, tak opečovávané pomáhá s hygienou, oblékáním, přebalováním.  
 
Kromě rodinné péče využívá tento senior také služeb pečovatelky. V tomto případě se jedná o ošetřování. 
 
O využití dalších sociálních služeb pečující osoba neuvažuje, měla zájem o umístění opečovávané na určitou 
dobu do pobytového zařízení, ale nelíbily se jí podmínky a prostředí v daném zařízení. 
Citace: „Tak taková odlehčovací služba mi strašně moc chyběla. To jsem obešla všechny charity a všude to bylo 
tak, že bych tam tu mamku na týden nedala, protože jsem věděla, že by mi tam umřela.“ 
 
Limitujícím faktorem pro využití dalších služeb v tomto případě není nedostatek finančních prostředků na 
financování těchto služeb, ale nespokojenost s kvalitou nabízených služeb.  
Citace: „Nebylo to z finančních důvodů, protože mamka měla ke konci už čtvrtý stupeň, takže měla 12 000 Kč a 
k tomu svůj důchod.“ 
 
K systému zajištění sociální péče má pečující osoba výhrady. Nabídka služeb by měla být širší, mělo by existovat 
více různě specializovaných pečovatelek, mohla by se rozšířit kapacita domovů pro seniory a mohlo by 
existovat více center, kde by se senioři mohli scházet a trávit společně čas.  
Citace: „No přednostně bych, kdybych měla tu možnost, tak bych v každém městě udělala malý penzion, 
takový mini domov důchodců.“ 
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2.10.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 12 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 84 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 21. 
 
Graf č. 21: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 21 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 14 286 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 12 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 2 286 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financuje pečující osoba tyto položky: 

 jídlo 
 hygienické pomůcky, kosmetika 
 běžné výdaje v domácnosti 
 pečovatelka 

 
Příspěvek je v tomto případě tedy využíván převážně na věci, které přímo nesouvisí s poskytováním péče a 
měly by být hrazeny z jiných zdrojů (důchodu, příjmu rodinných příslušníků apod.). 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by pečující toto zvýšení využila na svou odměnu za 
vykonanou péči o otce. 
Citace: „Kdyby byl dvojnásobný, tak by možná více zbylo i na mě, jako na toho co pečuje.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je pečující osobou hodnocena jako jednoduchá a nenáročná. S impulzem pro 
podání žádosti o příspěvek přišla sama pečující. 
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2.11 Senioři se 4. stupněm závislosti, kteří využívají pobytové 
služby 

 

2.11.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Senioři z tohoto segmentu bydlí v domě společně se svou dcerou a svým zetěm, popřípadě vnukem a jeho 
rodinou. Hlavní pečující osobou je dcera/dcery. Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o seniora, 
patří zeť, vnuk, manželka vnuka a pracovníci pobytového zařízení. Modely rodinného prostředí jsou zachyceny 
ve schématu č. 11. 
 
Schéma č. 11: Modely rodinného prostředí  

 
 
Senioři, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku 90 a 91 let. Charakteristika životní 
etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 90 let, péče je celodenní (ve dne i v noci), péče trvá již delší dobu, ale v posledních třech 
letech, kdy se zdravotní stav seniora zhoršil, je péče mnohem intenzivnější, dcera musela odejít do 
předčasného důchodu, aby se mohla o otce starat 

 senior ve věku 91 let, péče je celodenní (ve dne i v noci), péče trvá již delší dobu, ale před třemi lety, 
kdy došlo k prudkému zhoršení zdravotního stavu opečovávaného, se péče stala mnohem 
intenzivnější, obě hlavní pečující osoby (dcery) si musely přizpůsobit svůj osobní život péči o otce 

 
 

2.11.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Převažujícím důvodem poskytované péče jsou problémy s pohybovým aparátem, nepohyblivost a ztráty 
paměti. 
 

Senioři nejsou schopni se o sebe postarat a jsou zcela odkázáni na péči ostatních. Rodinní příslušníci pro 
opečovávané zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, 
praní, nákupy, pomáhají jim s hygienou, oblékáním, pohybem, příjmem stravy, a také je přebalují. Tyto úkony 
péče jsou typické pro oba popisované případy. 

 

Kromě rodinné péče využívají tito senioři také služeb pobytových zařízení. Jedná se především o krátkodobé 
pobyty v těchto zařízeních (domovech pro seniory). Typicky se jedná o několikatýdenní pobyty v pobytových 
zařízeních, z důvodu omezené možnosti poskytování rodinné péče. 
 
Dotazovaní nemají v současnosti o využití dalších sociálních služeb zájem. Další služby v současnosti 
nepotřebují, péči zvládají sami. 
Citace: „Zatím to zvládnu sama, maminka už je docela apatická, takže už nepotřebuje nic dalšího.“ 
 
Popřípadě by o dalším využití sociálních služeb uvažovali v případě dalšího zhoršení zdravotního stavu 
opečovávaného. 
 
Systém zajištění péče je hodnocen pozitivně, dotazovaní jsou spokojeni s tím, co využívají, nemají vysoké 
nároky.  
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2.11.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 12 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 96 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 22. 
 
Graf č. 22: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 22 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 12 444 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 12 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 444 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 běžné výdaje v domácnosti 
 pleny 
 náklady na bydlení 
 pobytové služby 

 
Příspěvek je tedy využíván jak na úhrady, které nesouvisí se zajištěním péče, tak i na výdaje spojené se 
zajištěním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by pečující zrekonstruovali pokoj opečovávaného a pořídili 
plošinu/výtah usnadňující pohyb po schodišti. 
Citace: „Já bych koupila takový ten výtah/plošinu na schody, aby se na ní mohla posadit, abychom jí mohli 
přesouvat nahoru a dolů.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je pečujícími hodnocena jako administrativně i časově nenáročná. O 
možnosti vyřízení příspěvku na péči informoval praktický lékař a zaměstnanci pobytového zařízení. 
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2.12 Senioři se 4. stupněm závislosti, kteří využívají jen rodinnou 
péči 

 

2.12.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Senioři z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svou manželkou, synem a snachou. Hlavními 
pečujícími osobami jsou manželka a snacha. Mezi další osoby, které se podílejí na péči o seniora, patří dcera, 
syn, vnuk a vnučka. Modely rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 12. 
 
Schéma č. 12: Modely rodinného prostředí  

 
 
Senioři, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku 84 a 89 let. Charakteristika životní 
etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána v následujících bodech: 

 senior ve věku 89 let, péče trvá již 11 let, v posledních 3 letech se zdravotní stav zhoršil natolik, že 
opečovávaný již jen leží a potřebuje celodenní péči 

 senior ve věku 84 let, péče trvá 4 roky, před rokem došlo k takovému zhoršení zdravotního stavu, že 
opečovávaný je upoutaný na lůžko, péče je celodenní, pečující osoba (snacha) musela přizpůsobit svůj 
život celodenní náročné péči, nemá žádný soukromý život, nemůže cestovat, odjet na dovolenou 

 
 
2.12.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou mozková mrtvice, Parkinsonova nemoc a úplná nemobilita. 
 
Příjemci péče jsou upoutáni na lůžko a jsou zcela odkázáni na péči ostatních. Pečující osoby pro opečovávané 
zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, 
starají se o jejich hygienu, oblékají je, krmí je, a také je přebalují a ošetřují. Tyto úkony péče jsou typické pro oba 
popisované případy. 

 

Senioři z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
 
Dotazovaní ani nemají o případné využití sociálních služeb zájem. Další služby nepotřebují, péči zvládají sami. 
Dalším důvodem nezájmu o sociální služby je i to, že pečující nechtějí, aby se o jejich příbuzného starala cizí 
osoba, popřípadě opečovávaný je zvyklý na klid a na své domácí prostředí. 
Citace: „Manžel má rád klid, ráno se probudí někdy v sedm hodin, někdy o půl osmé. On nesnídá pravidelně, 
jak se třeba snídá v nemocnicích.“ 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že senioři z tohoto segmentu nevyužívají sociální služby především 
z důvodu nedostatku informací o sociálních službách, popřípadě o místě jejich poskytování, a také z důvodu 
vysoké ceny profesionálních služeb. 
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2.12.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 12 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 70 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 23. 
 
Graf č. 23: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 23 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 17 143 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 12 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 5 143 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky starobního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány především tyto položky: 

 běžné výdaje v domácnosti 
 léky 
 náklady na bydlení 
 odměna pro pečující osobu 

 
Příspěvek je tedy využíván převážně na úhrady mimo systém profesionální sociální péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by byl investován do nákupu postele (nových postelových 
roštů).  
Citace: „Rošty do postele, o nich bych přemýšlela. Ale zase to do těch mých postelí se to asi nevejde, protože jsem 
to měřila. Kdyby se to nevešlo, tak bych koupila celou postel.“ 
 
V druhém případě dotázaná osoba nebyla schopna určit, na co by se zvýšený příspěvek použil. 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je pečujícími hodnocena jako administrativně i časově nenáročná. 
S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišla sociální pracovnice a zaměstnanci léčebny pro dlouhodobě 
nemocné. 
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3. Výsledky rozhovorů s příjemci příspěvků na péči se 
zdravotním postižením  

 

3.1 Osoby se zdravotním postižením s 1. stupněm závislosti, které 
využívají terénní/ambulantní služby 

 
3.1.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor se zdravotně postiženou osobou. Tato osoba bydlí sama v bytě 
a v péči o sebe zvládá sama vykonávat jen minimum základních úkonů. Z rodinných příslušníků se na péči 
podílí její dcera a kromě ní se na péči podílí i pracovníci pečovatelské služby. Model rodinného prostředí je 
zachycen ve schématu č. 13. 
 
Schéma č. 13: Model rodinného prostředí  

 
 
Osoba se zdravotním postižením, jejíž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 61 let. 
Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto 
případu je  následující: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 61 let, péče je každodenní a trvá již 6 let, pečující osoba 
(dcera) má sama zdravotní problémy, ale i přesto je schopna zvládat velkou část péče o matku 

 
 
3.1.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě omezený pohybový aparát. 
 
Opečovávaná osoba je schopna vykonávat pouze základní nenáročné úkony v domácnosti a základní péči o 
sebe. Dcera zajišťuje především úklid, nákupy, vaření a pomáhá matce s hygienou. 
 
Kromě rodinné péče využívá tato osoba také pečovatelské služby. Jedná se především o zajištění úklidu a 
donášku obědů. 
 
O využití dalších sociálních služeb nemá příjemce péče zájem. Je to jednak z důvodu jejich vysoké ceny, a také 
z důvodu jejich nedostupnosti v místě bydliště této osoby. 
 
K systému zajištění sociální péče má dotazovaná osoba výhrady. Mohla by se zlepšit informovanost o 
poskytovaných sociálních službách, více informací by mohli poskytovat třeba lékaři, ke kterým dotazovaná 
často dochází, více informací by mohli aktivněji poskytovat také sociální pracovníci.  
Citace: „Víte co, možná by to bylo velice dobré i u lékaře, protože k lékaři chodím. Takže určitě bych uvítala ty 
informace u toho lékaře, a určitě, když by tady přišla sociální pracovnice, tak kdyby mi doporučila nebo řekla, 
na co mám nárok.“ 
 
Další připomínka se týká posuzování zdravotního stavu. Osoby, které posuzují zdravotní stav žadatele o 
příspěvek na péči, by měli rozhodovat na základě osobního setkání s žadatelem a ne jen na základě 
dokumentace, která nemusí odrážet aktuální zdravotní stav žadatele. 
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3.1.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 800 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 58 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 24. 
 
Graf č. 24: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 24 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 1 379 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 800 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 579 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmů rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financuje dotazovaná osoba tyto položky: 

 masáže 
 pečovatelskou službu 

 
Příspěvek je tedy využíván i na úhrady, které přímo nesouvisí se zajištěním péče. Výše příspěvku je touto 
osobou hodnocena jako nedostatečná. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by z něho dotazovaná uhradila náklady na manikúru, 
pedikúru, holiče a masáže. 
Citace: „No, uhradila bych si z toho holiče, pedikúru, manikúru, a ještě by zbylo na další masáže.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotazovanou hodnocena jako časově i administrativně náročná, musela 
navštívit několik míst, než získala všechny potřebné podklady a potvrzení. Napoprvé byla její žádost zamítnuta, 
s žádostí uspěla až napodruhé. 
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3.2 Osoby se zdravotním postižením s 1. stupněm závislosti, které 
využívají pobytové služby 

 

3.2.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor se zdravotně postiženou osobou. Tato osoba bydlí sama v bytě 
a je schopna se o sebe z velké části postarat sama. Na péči o tuto osobu se podílí její známá, a také pracovníci 
pobytového zařízení. Model rodinného prostředí je zachycen ve schématu č. 14. 
 
Schéma č. 14: Model rodinného prostředí  

 
 
Osoba se zdravotním postižením, jejíž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 41 let. 
Charakteristika životní etapy a participace pečujících osob na péči vztahující se k tomuto případu je  následující: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 41 let, péče trvá již delší dobu, ale příspěvek na péči pobírá 
teprve 3 roky, dotázaná je relativně samostatná, ale v určitých situacích se neobejde bez pomoci dalších 
osob (ne rodinných příslušníků) 

 
 

3.2.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě tělesné postižení. 
 
Příjemkyně příspěvku na péči je schopna vykonávat běžné nenáročné úkony v domácnosti a sama o sebe 
pečovat. S náročnějšími úkony v domácnosti, jako je úklid a praní, jí pomáhá její známá. 
 
Dotazovaná osoba dále využívá krátkodobé pobyty v pobytových zařízeních. Z blízkého domova pro seniory 
odebírá obědy. 
 
K systému přidělování příspěvku na péči dotazovaná osoba podotkla, že by se měla snížit přísnost kritérií, na 
základě kterých se posuzují jednotlivé žádosti, protože pak i ti, kteří by měli na dávku nárok a hlavně by ji 
opravdu potřebovali, tak na ni nedosáhnou. 
Citace: „Oni nechtějí dávat peníze lidem, kteří je fakt potřebují. Oni by třeba dali rádi, ale nemůžou tomu 
člověkovi pomoct, protože paragrafy to nedovolují.“ 
 
 

3.2.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 800 Kč. Z důvodu neuvedení relevantních odpovědí respondentů 
z tohoto segmentu není možno z kvantitativního výzkumu určit průměrný podíl příspěvku na péči na 
celkových nákladech na péči. 
 
Z příspěvku na péči financuje dotazovaná osoba především běžné výdaje v domácnosti. Příspěvek je tedy 
využíván na úhrady, které přímo nesouvisí se zajištěním péče. V případě, že by se příspěvek na péči 
zdvojnásobil, by z něho dotazovaná hradila masáže. 
Citace: „Asi bych je dala na masáže, protože já jsem dřív chodila na masáže, ale ono to leze do peněz.“ 

S impulzem pro podání žádosti o příspěvek na péči přišla sama dotázaná.  
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3.3 Osoby se zdravotním postižením s 1. stupněm závislosti, které 
využívají jen rodinnou péči 

 
3.3.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svou manželkou, 
manželem, synem, dcerou, zetěm, vnukem a vnučkou. Hlavními pečujícími osobami jsou manželka, manžela a 
syn. Mezi další osoby, které se podílejí na péči o zdravotně postiženou osobu, patří dcera, syn, vnuk a vnučka. 
Modely rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 15. 
 
Schéma č. 15: Modely rodinného prostředí  

 
 
Osoby se zdravotním postižením, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku od 58 do 
60 let. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána 
v následujících bodech: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 59 let, péče trvá již déle než 2 roky, péče je každodenní, 
pečující osoba (manželka) musela odejít ze zaměstnání a jít do invalidního důchodu, aby zvládala péči 
o manžela 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 58 let, péče trvá již delší dobu, opečovávaná má zdravotní 
problémy již od narození druhého dítěte, péče je každodenní, příspěvek na péči pobírá přibližně 5 let, 
intenzita péče se nijak výrazněji nezměnila 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 60 let, péče je celodenní, příspěvek na péči pobírá i manžel 
opečovávané osoby, synové si museli přizpůsobit zaměstnání tak, aby vždy jeden byl rodičům k 
dispozici 

 
 
3.3.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou částečné ochrnutí po mozkové mrtvici, artritida, omezený pohybový aparát a 
problémy se srdcem. 
 
Příjemci péče v omezené míře zvládají základní péči o sebe, popřípadě o domácnost. Pečující osoby pro tyto 
osoby zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, 
nákupy, pomáhají jim s hygienou, s oblékáním. V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, 
kterou zajišťují rodinní příslušníci: 

 uklízení, praní, nakupování, vaření, pomoc s hygienou a oblékáním 
 uklízení, nakupování, pomoc s oblékáním 

 uklízení, praní, nakupování, vaření, pomoc s hygienou 
 

Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
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Dotazovaní ani nemají o případné využití sociálních služeb zájem. Další služby nepotřebují, péči zvládají sami, 
služby jsou pro ně drahé, nemohou si je dovolit. Dalším důvodem nezájmu o sociální služby je i to, že 
opečovávaná osoba nemá ráda kontakt s cizími lidmi a je těžké tuto osobu dostat do společnosti jiných lidí.  
Citace: „Manžel absolutně nesnášel nikoho, nikam jsem ho nedostala. Do dneška nepůjde k doktorovi sám. 
Musím tam chodit s ním, on sám prostě nepůjde.“ 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají 
sociální služby především z důvodu vysoké ceny profesionálních služeb, z důvodu nedostatku informací o 
sociálních službách, popřípadě o místě jejich poskytování, a také z důvodu nedostatečné kapacity služeb. 
 
 
3.3.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 800 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 39 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 25. 
 
Graf č. 25: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 22 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 2 051 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 800 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 1 251 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 léky 
 platby u lékaře 
 běžné výdaje v domácnosti 
 náklady na dopravu 

 
Příspěvek je tedy využíván na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by dotazovaní investovali do rekonstrukce koupelny a část 
příspěvku by použili na úhradu nákladů na vytápění. 
Citace: „Teď bychom potřebovali vyměnit sprchový kout, tak bychom to dali do toho.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jednak jako nenáročná a bezproblémová, tak i jako 
komplikovaná a administrativně náročná. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišla buď sociální 
pracovnice, nebo praktický lékař. 
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3.4 Osoby se zdravotním postižením s 2. stupněm závislosti, které 
využívají terénní/ambulantní služby 

 
3.4.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu bydlí společně se manželkou/manželem, matkou/otcem a 
sestrou. Hlavními pečujícími osobami jsou manžel, manželka a matka. Mezi další osoby (subjekty), které se 
podílejí na péči o osobu se zdravotním postižením, patří matka, sestra, známí a pracovníci centra denních 
služeb. Modely rodinného prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 16. 
 
Schéma č. 16: Modely rodinného prostředí  

 
 
Osoby se zdravotním postižením, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku od 28 do 
59 let. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána 
v následujících bodech: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 55 let, péče je každodenní, před 4 roky došlo ke zhoršení 
zdravotního stavu opečovávané, pečující (manžel) se musel přizpůsobit náročnější péči, v domě se 
musely udělat stavební úpravy zohledňující potřeby zrakově postižené 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 28 let, péče trvá již 25 let, péče je každodenní, osoba pečující 
je profesionální pečovatelka, svůj život musela podřídit péči o syna 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 59 let, péče je poskytována již déle než 20 let, péče je 
každodenní, pečující osoba (manželka) musela před 7 lety odejít do částečného invalidního důchodu a 
před 3 roky do plného invalidního důchodu, aby se mohla plně věnovat péči 

 
 
3.4.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Mezi důvody poskytování péče patří zrakové postižení (částečná slepota), problémy s pohybovým aparátem, 
ochrnutí, ztráty paměti a psychické problémy. 
 
Příjemci péče jsou schopni v omezené míře zvládat základní úkony péče sami. Rodinní příslušníci pro tyto 
osoby zajišťují činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, vozí 
je k lékaři na kontroly, pomáhají s hygienou a oblékáním, a také zajišťují doprovod (v případě osoby se 
zrakovým postižením). V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují rodinní 
příslušníci: 

 doprovod, odvoz k lékaři, kontrola činností vykonávaných zrakově postiženou osobou 
 uklízení, praní, nakupování, vaření, doprovod, pomoc s hygienou a oblékáním 
 uklízení, praní, nakupování, vaření 
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Kromě rodinné péče využívají tito senioři také terénní a ambulantní služby. Z terénních služeb se jedná 
především uklízení a poskytování zdravotnických služeb. Z ambulantních služeb jsou to služby, které poskytují 
centra denních služeb. 
 
Z hlediska dalších služeb byl zaznamenán zájem o větší využití služeb úklidu, doprovodu a dovozu obědů. 
Využití těchto služeb je podmíněno zhoršením zdravotního stavu opečovávaného.  
Citace: „Do budoucna si myslím, že budu víc využívat pomoc s úklidem, dovážení obědů, abych měla aspoň to 
jedno jídlo, možná i doprovody.“ 
 
Obecně lze konstatovat, že současná úroveň využívaných služeb je dostačující a za současných podmínek další 
služby opečovávaní nepotřebují. 
 
K systému zajištění péče byly zmíněny i návrhy, které by podle dotazovaných osob mohly systému zajištění 
sociální péče pomoci ke zlepšení: 

 poskytované profesionální služby by měly být poskytovány na více místech, aby se tolik nemuselo 
dojíždět 

 na sociálních úřadech by měly být osoby, které by více vycházely vstříc potřebným, a které by 
nepostupovaly jen striktně podle tabulek 

 
 

3.4.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 4 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 69 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 26. 
 
Graf č. 26: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 26 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 5 797 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 4 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 1 797 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 
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Příspěvek je tedy ve větší míře využíván na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by dotazovaní investovali do nákupu nových spotřebičů, do 
bezbariérové úpravy bytu, na intenzivnější a častější rehabilitace a masáže. 
Citace: „Nejdůležitější je, aby byl fit, takže bychom to použili na lepší rehabilitace. Chodil by na masáž dvakrát 
týdně, aby si udržel dobrý stav. Na tom zdravotním stavu závisí to, aby mohl pracovat.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jednak jako nenáročná a bezproblémová, tak i jako odměřená 
a ponižující. Osoby žádající o tento příspěvek se setkaly s odměřeným jednáním úředníků a cítili se i poníženě 
za to, že musí někoho žádat o peníze. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišla buď sociální 
pracovnice, nebo pečující osoba. 
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3.5 Osoby se zdravotním postižením s 2. stupněm závislosti, které 
využívají pobytové služby 

 
3.5.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor se zdravotně postiženou osobou. Tato osoba bydlí v domově 
pro zdravotně postižené a základní úkony v domácnosti a základní péči o sebe vykonává sama. Mezi další 
osoby (subjekty), které se podílejí na péči o tuto osobu, patří sestra a pracovníci pobytového zařízení. Model 
rodinného prostředí je zachycen ve schématu č. 17. 
 
Schéma č. 17: Model rodinného prostředí  

 
 
Osoba se zdravotním postižením, jejíž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 32 let. 
Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto 
případu je  následující: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 32 let, péče je občasná (několik hodin týdně), popisovaná 
osoba bydlí v domově pro zdravotně postižení již více než 2 roky, náročnost péče je nižší než po úraze, 
protože tato osoba již není odkázána na invalidní vozík 

 
 
3.5.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě částečné ochrnutí po úraze, a s tím spojená špatná pohyblivost. 
 
Popisovaná osoba je schopna vykonávat základní úkony v domácnosti a základní péči sama. Z rodinných 
příslušníků se o opečovávaného v omezené míře stará jeho sestra, která zajišťuje především úklid.  
 
Kromě rodinné péče využívá tato osoba také služby poskytované v pobytovém zařízení. V tomto případě se 
jedná o zajištění úklidu, zajištění nákupů a donášku obědů. 
 
O využití dalších sociálních služeb dotazovaná osoba neuvažuje, současná úroveň využívaných služeb této 
osobě vyhovuje. 
 
K systému zajištění sociální péče má dotazovaná osoba výhrady. Mohla by se zlepšit informovanost lidí, 
jednotlivé úřady by se měly propojit, aby si vzájemně vyměňovali informace, a člověk tak nemusel pořád někam 
chodit, jednotlivé úřady by také měly sídlit pohromadě, aby lidé nemuseli tolik cestovat mezi jednotlivými 
pracovišti.  
Citace: „Třeba doktorka nebo nějaká komise mi napíše, abych jim doložil nějaké dokumenty, a 14 dní po tom to 
chce zase jiný úřad. Jenže ten chce zase ty dokumenty potvrzené od toho prvního úřadu. Mělo by se to 
zjednodušit, aby to bylo dostupné centrálně.“ 
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3.5.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 4 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 95 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 27. 
 
Graf č. 27: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 27 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 4 222 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 4 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 222 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financuje příjemce péče tyto položky: 

 služby poskytované v pobytovém zařízení 
 odměnu za péči poskytovanou rodinným příslušníkem 

 
Příspěvek je tedy využíván převážně na úhrady, které přímo souvisí se zajištěním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by dotazovaný investoval do dalších sociálních služeb, 
peníze by použil na splátky dluhu, popřípadě by si koupil tříkolku k zajištění lepší mobility. 
Citace: „Tak by mi to pokrylo splátky, co splácím nebo bych si objednal nějaké ty služby. Možná bych se ty 
peníze nějakým způsobem snažil šetřit a koupil si nějakou tu tříkolku nebo něco podobného na cestu do 
obchodu.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotázaným hodnocena jako časově nenáročná, musel však navštívit 
několik úřadů a dodat jim potřebné dokumenty a zprávy, což hodnotí z jeho pohledu jako náročnější. 
S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišla sociální pracovnice. 
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3.6 Osoby se zdravotním postižením s 2. stupněm závislosti, které 
využívají jen rodinnou péči 

 
3.6.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svými rodiči, sestrou, 
švagrem, synovcem a synem. Hlavními pečujícími osobami jsou nevlastní matka, sestra a matka. Mezi další 
osoby, které se podílejí na péči o zdravotně postiženou osobu, patří otec, švagr a sestra. Modely rodinného 
prostředí jsou zachyceny ve schématu č. 18. 
 
Schéma č. 18: Modely rodinného prostředí  

 
 
Osoby se zdravotním postižením, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku od 18 do 
47 let. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána 
v následujících bodech:: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 18 let, péče trvá již delší dobu, současná pečující osoba 
(nevlastní matka) se o opečovávanou stará již 9 let, péče je víkendová, celodenní, přes týden bydlí tato 
osoba na internátě 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 47 let, péče trvá již 17 let, opečovávaný se musel přestěhovat 
k pečující osobě do bytu, pečující osoba (sestra) se o opečovávaného stará od smrti matky 
opečovávaného, pečující osoba v současnosti pečuje i o autistického syna 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 29 let, péče je celodenní a trvá již delší dobu, posledních 8 let 
je péče po zhoršení zdravotního stavu intenzivnější, matka musela opustit zaměstnání, aby se mohla 
plně věnovat péči o dceru 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 31 let, péče trvá již 13 let a je celodenní, opečovávaný musí 
být neustále pod kontrolou, pečující osoba (matka) musela přestat chodit do práce, výrazně byl 
ovlivněn soukromý život rodičů 

 
 
3.6.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou sluchové postižení, ztráty vědomí, ochrnutí, ztráty paměti, špatná orientace, 
roztroušená skleróza, špatný pohybový aparát a schizofrenie. 
 
Příjemci péče buď v omezené míře zvládají základní péči o sebe, nebo jsou odkázáni na péči ostatních. Pečující 
osoby pro tyto osoby zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, 
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uklízení, praní, nákupy, dále jim pomáhají s hygienou, s oblékáním, s příjmem potravy, a také opečovávanou 
osobu hlídají. V následujícím seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují rodinní příslušníci: 

 uklízení, praní, nakupování, vaření, hlídání 
 uklízení, praní, nakupování, vaření, pomoc s oblékáním, krmením 

 uklízení, praní, nakupování, vaření, pomoc s hygienou, s oblékáním, s pohybem 

 uklízení, praní, nakupování, vaření, hlídání, pomoc s hygienou 
 

Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
 
Dotazovaní ve většině případů nemají o případné využití sociálních služeb zájem. V tomto segmentu byl 
zaznamenán jen zájem o využití denního stacionáře, a to v případě zlepšení finanční situace. Obecně lze 
konstatovat, že o další služby dotazovaní nemají zájem, protože je nepotřebují, péči zvládají sami, a taky proto, 
že jsou služby drahé, nemohou si je dovolit.  
Citace: „My jsme na jednom platu, já mám teda jenom příspěvek od bratra. Já jsem od mateřské se synem doma, 
je postižený. Do stacionáře bych ho musela vozit a to jsou další peníze. V 50 letech mě už nikdo nezaměstná.“ 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají 
sociální služby především z důvodu vysoké ceny profesionálních služeb, z důvodu nedostatku informací o 
sociálních službách, popřípadě o místě jejich poskytování, a také z důvodu chybějící požadované služby. 
 
 

3.6.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 4 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 61 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 28. 
 
Graf č. 28: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 28 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 6 557 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 4 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 2 557 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 
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Příspěvek je tedy využíván převážně na úhrady, které přímo nesouvisí se zajištěním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by ho dotazovaní investovali do využití služeb denního 
stacionáře, do nového zařízení bytu, koupili by opečovávanému novou postel, popřípadě by investovali do 
nákupu auta. 
Citace: „Koupila bych mu postel, nemá pořádnou postel. Je už starší a celá zničená. Možná bychom mohli koupit 
nějaké postarší auto, abychom ho mohli odvézt například k lékaři.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotazovanými hodnocena jako administrativně nenáročná. O možnosti 
využití příspěvku na péči informovali sociální pracovnice, známí nebo praktická lékařka. 
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3.7 Osoby se zdravotním postižením se 3. stupněm závislosti, které 
využívají terénní/ambulantní služby 

 
3.7.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor s osobou pečující o zdravotně postiženou osobou. Tato osoba 
bydlí společně s rodiči a bratrem. Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o tuto osobu, patří bratr, 
otec a pracovníci denního stacionáře. Model rodinného prostředí je zachycen ve schématu č. 19. 
 
Schéma č. 19: Model rodinného prostředí  

 
 
Osoba se zdravotním postižením, jejíž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 27 let. 
Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto 
případu je  následující: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 27 let, péče je celodenní, opečovávaná osoba je zdravotně 
postižená již od narození, pečující osoba (matka) musela v tomto případě přizpůsobit svůj život dceři, 
v době, kdy je matka v práci se o dceru starají profesionální sociální pracovníci 

 
 
3.7.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě mentální postižení. 
 
Příjemce péče je víceméně odkázán na péči ostatních osob a to jak rodinných příslušníků, tak profesionálních 
sociálních pracovníků. Z rodinných příslušníků se o tuto osobu stará její matka, otec a bratr. Tyto osoby zajišťují 
kromě běžných činností, jako jsou uklízení, praní vaření, nákupy také pomoc s hygienou a oblékáním. 
 
Kromě rodinné péče využívá tato osoba také služby poskytované v denním stacionáři. V tomto případě se jedná 
o zajištění rehabilitací a masáží, kurzy rozvíjející motoriku a zájmové kroužky. 
 
O využití dalších sociálních služeb pečující osoba neuvažuje, současná úroveň využívaných služeb je vyhovující 
a opečovávaná také nemá ráda kontakt s cizími lidmi. 
 
K systému zajištění sociální péče má pečující osoba výhrady. Příspěvek na péči by neměl být vyplácen 
opečovávaným osobám, ale přímo organizacím, u kterých jsou jednotlivé sociální služby využívány. 
Citace: „Já si myslím, že bychom ten příspěvek neměli dostávat my, ale že by je rovnou měly dostávat ty 
instituce, kde ty děti ty služby využívají.“ 
 
 
3.7.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 8 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 66 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 29. 
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Graf č. 29: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 29 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 12 121 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 8 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 4 121 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči financuje pečující osoba především denní stacionář. 

 
Příspěvek je tedy využíván na úhrady, které přímo souvisí se zajištěním péče. 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotázanou osobou hodnocena jako administrativně náročná a ponižující. 
Při vyřizování příspěvku se setkali s odměřeným přístupem úředníků a doktorů.  
Citace: „Připadá mi to ponižující a potupný, když teda je ve stavu v jakém je a musí to dokazovat tomu panu 
doktorovi, kterému je to srdečně jedno.“ 
 
O možnosti využití příspěvku na péči dotazovanou informovala sociální pracovnice. 
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3.8 Osoby se zdravotním postižením se 3. stupněm závislosti, které 
využívají pobytové služby 

 
3.8.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor s osobou pečující o zdravotně postiženou osobou. Tato osoba 
bydlí společně s manželem. Mezi další osoby (subjekty), které se podílejí na péči o tuto osobu, patří syn a 
pracovníci pobytového zařízení. Model rodinného prostředí je zachycen ve schématu č. 20. 
 
Schéma č. 20: Model rodinného prostředí  

 
 
Osoba se zdravotním postižením, jejíž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 63 let. 
Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto 
případu je  následující: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 63 let, péče je celodenní a trvá již téměř 2 roky, pečující osoba, 
v tomto případě manžel, musel z důvodu náročné péče opustit zaměstnání; byt, ve kterém manželé 
bydlí, se musel předělat na bezbariérový, oba manželé se museli vzdát cestování, manžel se nemůže 
vzdálit na delší dobu od své manželky 

 
 
3.8.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě ochrnutí po operaci a s tím spojený omezený pohybový aparát. 
 
Opečovávaná osoba je víceméně odkázána na péči ostatních osob a to jak rodinných příslušníků, tak 
profesionálních sociálních pracovníků. V rámci rodinné péče manžel zajišťuje vaření, úklid, nákupy, pomáhá 
manželce s hygienou, pohybem a cvičením, a také ji aplikuje inzulín a podává léky. 
 
Kromě rodinné péče využívá tato osoba také krátkodobé pobyty v pobytovém zařízení.  
 
O využití dalších/jiných sociálních služeb pečující osoba neuvažuje, a to především z důvodu negativní 
zkušenosti se sociálními službami v minulosti (především s pečovatelskou službou a léčebnou dlouhodobě 
nemocných). 
 
K systému sociální péče má pečující osoba výhrady. Žadatelé o příspěvek na péči by měli být posuzováni na 
základě aktuálního zdravotního stavu, takhle může docházet k tomu, že ti, kteří by na něho měli nárok, ho 
nezískají. 
Citace: „Já si myslím, že ten způsob posuzování není dobrý, že by se to mělo posuzovat podle skutečnosti.  
Ten posudkový lékař, co tam sedí a od stolu tam něco napíše, tak by přijel sem, zkonzultoval to s ošetřujícím 
lékařem a podle toho by určil, jak ten člověk je schopen nebo není. Myslím si, že je spousta lidí, kteří ty peníze 
opravdu potřebují, ale nedostanou je.“ 
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3.8.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 8 000 Kč. Z důvodu neuvedení relevantních odpovědí respondentů 
z tohoto segmentu není možno z kvantitativního výzkumu určit průměrný podíl příspěvku na péči na 
celkových nákladech na péči. 
 
Z příspěvku na péči financuje pečující osoba běžné výdaje v domácnosti a rehabilitace. Příspěvek je tedy 
využíván na úhrady, které přímo nesouvisí se zajištěním péče. Vzhledem ke stavu manželky a z důvodu 
nutnosti odchodu ze zaměstnání hodnotí dotazovaný výši příspěvku na péči jako nedostatečnou. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by ho dotazovaný použil na úhradu lázní a nákup léků. 
Citace: „Určitě bych třeba zaplatil lázně, do toho bych to určitě dal. A samozřejmě taky léky.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je dotázanou osobou hodnocena jako nenáročná. O možnosti vyřízení 
příspěvku na péči tuto osobu informovala sociální pracovnice. 
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3.9 Osoby se zdravotním postižením se 3. stupněm závislosti, které 
využívají jen rodinnou péči 

 
3.9.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svým manželem, 
manželkou a synem. Hlavními pečujícími osobami jsou manžel a manželka. Mezi další osoby, které se podílejí 
na péči o zdravotně postiženou osobu, patří syn a sousedi. Modely rodinného prostředí jsou zachyceny ve 
schématu č. 21. 
 
Schéma č. 21: Modely rodinného prostředí  

 
 
Osoby se zdravotním postižením, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku 56 a 57 
let. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána 
v následujících bodech:: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 57 let, péče se stala náročnější a intenzivnější před 2 roky, kdy 
se zhoršil zdravotní stav této osoby, která je od té doby odkázaná na invalidní vozík, péče je 
každodenní 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 56 let, péče trvá již 20 let, před 3 lety došlo ke zhoršení 
zdravotního stavu opečovávané a došlo k jejímu přeřazení na 3. stupeň závislosti, tato osoba je 
odkázána na invalidní vozík, museli proto předělat byt na bezbariérový, pečující osoba (manžel) přišel 
o práci, protože mu zaměstnavatel nebyl ochoten tolerovat časté absence, z důvodu péče o manželku 

 
 
3.9.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou roztroušená skleróza a špatný pohybový aparát. 
 
Jeden příjemce péče v omezené míře zvládá základní péči o sebe sám, druhý je odkázán na péči ostatních. 
Pečující osoby pro tyto osoby zajišťují především činnosti spojené s každodenním chodem domácnosti jako je 
vaření, uklízení, praní, nákupy, dále jim pomáhají s hygienou, s oblékáním a s pohybem. V následujícím 
seznamu jsou popsané typické kombinace péče, kterou zajišťují rodinní příslušníci: 

 uklízení, praní, nakupování, vaření, pomoc s pohybem 
 uklízení, praní, nakupování, vaření, pomoc s oblékáním, s hygienou, s pohybem 

 

Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
 
Dotazovaní nemají o případné využití sociálních služeb zájem. Obecně lze konstatovat, že o další služby 
dotazovaní nemají zájem, protože je nepotřebují, péči zvládají sami, protože jsou služby drahé a nemohou si je 
dovolit.  
Citace: „Báli bychom se, že nějaké ty služby finančně neutáhneme.“ 
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Opečovávaná osoba je taky zvyklá na domácí prostředí a stěhování někam jinam nepřipadá v úvahu. O 
případném využití profesionálních služeb by uvažovali v případě výrazného zhoršení zdravotního stavu 
opečovávaného. 
 
Z hlediska změn v systému sociální péče by dotazované považovali za užitečné, kdyby sociální pracovníci 
docházeli častěji za postiženými osobami z důvodu omezené mobility těchto osob a lékaři by měli více 
posuzovat jednotlivé případy na základě osobního kontaktu a ne se jen rozhodovat podle dokumentů od stolu. 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají 
sociální služby především z důvodu vysoké ceny profesionálních služeb a z důvodu nedostatku informací o 
sociálních službách, popřípadě o místě jejich poskytování. 
 
 
3.9.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 8 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 66 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 30. 
 
Graf č. 30: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 30 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 12 121 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 8 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 4 121 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 vitamíny 
 zdravotní pomůcky 
 běžné výdaje v domácnosti 

 
Příspěvek je tedy využíván na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by dotazovaní investovali do nákupu plošiny pro invalidní 
vozík a doplatili by zbytek půjčky. 
Citace: „Dali bychom to na pokrytí půjčky, co jsme si vzali na koupelnu a mohli tak zase žít normálně bez 
dluhů.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jako nenáročná, setkali se však s odměřeným postojem 
úředníků. S impulzem pro podání žádosti o příspěvek přišla buď sociální pracovnice, nebo praktický lékař. 
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3.10 Osoby se zdravotním postižením se 4. stupněm závislosti, které 
využívají terénní/ambulantní služby 

 
3.10.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor s osobou pečující o zdravotně postiženou osobou. Tato osoba 
bydlí v bytě společně se svou matkou. Mezi další osoby, které se podílejí na péči o tuto osobu, patří teta a 
pečovatelka. Model rodinného prostředí je zachycen ve schématu č. 22. 
 
Schéma č. 22: Model rodinného prostředí  

 
 
Osoba se zdravotním postižením, jejíž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 18 let. 
Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto 
případu je  následující: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 18 let, péče je celodenní a trvá od narození této osoby, 
pečující osoba, v tomto případě matka, musela z důvodu náročné péče přizpůsobit svůj život péči o 
postiženého syna, z důvodu zdravotního postižení syna musel být byt, ve kterém bydlí, předělán na 
bezbariérový 

 
 
3.10.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě ochrnutí a s tím spojený špatný pohybový aparát. 
 
Opečovávaná osoba je odkázána na péči ostatních osob, především své matky. V rámci rodinné péče matka a 
částečně také teta této osoby zajišťují vaření, úklid, nákupy, pomáhají této osobě s hygienou, pohybem, 
cvičením, a oblékáním. 
 
Kromě rodinné péče využívá tato osoba také pečovatelskou službu a to především, ošetřování, cvičení a hlídání.  
 
O využití dalších/jiných sociálních služeb pečující osoba neuvažuje, a to především z důvodu vyhovujícího 
aktuálního stavu. Pečující osoba se také vyjádřila v tom smyslu, že by svého syna do žádného ústavu nedala. 
Citace: „Já ho chci mít doma, nechci, aby byl někde v ústavu. Nikdy v životě, dokud budu žít a budu zdravá.“ 
 
 
3.10.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 12 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 73 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 31. 
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Graf č. 31: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 31 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 16 391 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 12 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 4 391 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 jídlo 
 hygienické pomůcky 
 drogerie 
 léky 
 náklady na bydlení 

 
Příspěvek je tedy využíván na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče, a které by měly být hrazeny 
z jiných zdrojů (především příjmu rodičů). 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by dotazovaná osoba investovala do nákupu nového 
invalidního vozíku a financovala by z něho terapii jízdy na koni. 
Citace: „Chtěl by zkusit tu jízdu na těch koních, víte takovou tu pro ty postižené děti. Má rád koně.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jako bezproblémová, ale administrativně náročnější. O 
možnosti vyřízení příspěvku na péči dotazovanou informoval praktický lékař. 
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3.11 Osoby se zdravotním postižením se 4. stupněm závislosti, které 
využívají pobytové služby 

 
3.11.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
V tomto segmentu byl proveden jeden rozhovor s osobou pečující o zdravotně postiženou osobou. Tato osoba 
bydlí v bytě společně se svou manželkou. Mezi další osoby, které se podílejí na péči o tuto osobu, patří její syn, 
dcera a pracovníci pobytového zařízení. Model rodinného prostředí je zachycen ve schématu č. 23. 
 
Schéma č. 23: Model rodinného prostředí  

 
 
Osoba se zdravotním postižením, jejíž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, má 64 let. 
Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči vztahující se k tomuto 
případu je  následující: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 64 let, péče je celodenní a trvá již delší dobu, pečující osoba, 
v tomto případě manželka, se musela z důvodu náročné péče přizpůsobit péči o svého manžela, 
manžel nemůže být bez dozoru, a proto má pečující osoba velmi málo volného času a času na sebe a 
své koníčky, syn s dcerou mají vlastní rodiny, a proto je jejich péče jen občasná 

 
 
3.11.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvodem poskytované péče je v tomto případě špatný pohybový aparát a Alzheimerova nemoc. 
 
Příjemce péče je odkázán na péči ostatních osob, především své manželky. V rámci rodinné péče jednotliví 
zainteresovaní rodinní příslušníci zajišťují vaření, úklid, nákupy, pomáhají této osobě s hygienou a oblékáním. 
 
Kromě rodinné péče využívá tato osoba také krátkodobé pobyty v ubytovacím zařízení.  
 
Z hlediska potenciálního využití dalších sociálních služeb pečující osoba uvedla, že by měla zájem o umístění 
manžela do domova pro seniory, protože má již problémy náročnou péči o manžela zvládat. 
Citace: „Já jsem právě teď požádala o umístění manžela do toho domova důchodců, jako když by se to potom už 
nedalo zvládat, jenže mi bylo řečeno, že je to teď prostě úplně beznadějné.“ 
 
 
3.11.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 12 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 75 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 32. 
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Graf č. 32: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu (hodnoty vycházejí z nízkého počtu případů) 

 
Jak je z grafu č. 32 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 16 000 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 12 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 4 000 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 běžné výdaje v domácnosti 
 léky 
 náklady na bydlení 

 
Příspěvek je tedy využíván na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by dotazovaná osoba navíc získané peníze spořila, protože 
své úspory investovali do renovace koupelny. 
Citace: „Podívejte, já jsem vlastně kvůli manželovi musela předělávat celou koupelnu, protože nezvládal vlézt do 
vany, ta mě stála 130 tisíc, takže jsme vlastně úspory museli investovat do těchto věcí.“ 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jako bezproblémová a nenáročná. O možnosti vyřízení 
příspěvku na péči je informoval praktický lékař. 
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3.12 Osoby se zdravotním postižením se 4. stupněm závislosti, které 
využívají jen rodinnou péči 

 
3.12.1 Analýza rodinného prostředí a životní etapy příjemců příspěvku na péči 
 
Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu bydlí ve společné domácnosti se svým manželem, matkou, 
tetou, sestrou a švagrem. Hlavními pečujícími osobami jsou matka, manžel a sestra. Mezi další osoby, které se 
podílejí na péči o zdravotně postiženou osobu, patří teta, dcera a vnučka. Modely rodinného prostředí jsou 
zachyceny ve schématu č. 24. 
 
Schéma č. 24: Modely rodinného prostředí  

 
 
Osoby se zdravotním postižením, jejichž situace byla v rámci tohoto segmentu zjišťována, jsou ve věku od 41 do 
61 let. Charakteristika životní etapy a participace pečujících rodinných příslušníků na péči je zaznamenána 
v následujících bodech:: 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 41 let, péče trvá již od narození, příspěvek na péči pobírá cca 
5 let, péče je celodenní a intenzita péče se nemění, matka musela přizpůsobit celý svůj život péči o 
dceru, pečující osoba se navíc stará i o svou sestru, která rovněž pobírá příspěvek na péči 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 60 let, péče trvá již delší dobu, před 3 lety došlo ke zhoršení 
zdravotního stavu této osoby a péče se stala náročnější a více intenzivní, péče je v současnosti 24 
hodinová, manžel musel z důvodu náročné péče opustit zaměstnání 

 osoba se zdravotním postižením ve věku 61 let, péče trvá již delší dobu, je celodenní, pečující osoba 
(sestra) se začala o opečovávanou starat po smrti matky, pečující musela přizpůsobit svůj život 
náročné péči 

 
 
3.12.2 Péče o příjemce příspěvku na péči 
 
Důvody pro poskytování péče jsou roztroušená skleróza, špatný pohybový aparát, ochrnutí po dětské obrně a 
mentální postižení. 
 
Opečovávané osoby jsou odkázané na péči ostatních. Pečující osoby pro tyto osoby zajišťují činnosti spojené 
s každodenním chodem domácnosti jako je vaření, uklízení, praní, nákupy, dále jim pomáhají s hygienou, 
s oblékáním, s příjmem potravy a s pohybem. Výše uvedené úkony péče jsou víceméně společné pro všechny 
osoby z tohoto segmentu. 

 

Osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají žádné profesionální sociální služby. 
 
Dotazovaní nemají většinou o případné využití sociálních služeb zájem. Obecně lze konstatovat, že o další 
služby dotazovaní nemají zájem, protože péči zvládají sami, péči považují za morální záležitost.  
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Citace: „Já bych ji v životě nedala do žádného ústavu, já ji mám už od peřinky.“ 
 
O případném využití profesionálních služeb by uvažovali v případě výrazného zhoršení zdravotního stavu 
opečovávané. 
 
Z hlediska změn v systému sociální péče byl zaznamenán požadavek na lepší informování lidí o sociálních 
službách. Informovat o tom, na co mají nárok a kde se služby dají využívat. 
 
Z kvantitativního terénního šetření vyplývá, že osoby se zdravotním postižením z tohoto segmentu nevyužívají 
sociální služby především z důvodu vysoké ceny profesionálních služeb a z důvodu dopravní nedostupnosti 
sociálních služeb. 
 
 
3.12.3 Způsoby financování péče 
 
V tomto segmentu činí příspěvek na péči 12 000 Kč. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro tento segment 
vyplývá, že tato výše příspěvku pokrývá průměrných 74 % celkových nákladů na péči. Přehled celkových 
průměrných nákladů na péči na jednoho příjemce příspěvku na péči z tohoto segmentu a struktura financování 
péče je zaznamenána v grafu č. 33. 
 
Graf č. 33: Celkové průměrné náklady na péči a struktura financování péče  

 
Pozn.: údaje pocházejí z kvantitativního výzkumu 

 
Jak je z grafu č. 33 patrné, tak celkové průměrné náklady na péči činí 16 216 Kč. Po odečtení výše příspěvku na 
péči ve výši 12 000 Kč od celkových nákladů na péči dostaneme částku 4 216 Kč, kterou musí příjemce příspěvku 
zaplatit z vlastních zdrojů (typicky invalidního důchodu, popř. příjmu rodinných příslušníků). 
 
Z příspěvku na péči jsou financovány tyto položky: 

 léky 
 masáže od známé 
 zdravotní pomůcky 
 běžné výdaje v domácnosti 

 
Příspěvek je tedy využíván na úhrady, které přímo nesouvisí s poskytováním péče. 
 
V případě, že by se příspěvek na péči zdvojnásobil, by byl investován do nákupu nového automobilu.  
Citace: „Budeme muset koupit jiné auto, protože to naše máme už 7 let, takže bychom to dali na nové auto.“ 
Ostatní dotázaní nebyli schopni specifikovat, na co by zvýšený příspěvek použili. 
 
Samotná žádost o příspěvek na péči je hodnocena jako administrativně nenáročná. O možnosti získání 
příspěvku na péči informovala příbuzná, známá a praktický lékař. 
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PŘÍLOHA (Struktura hloubkového rozhovoru) 
Obecné cíle: 

1. zachycení základních charakteristik příjemců příspěvku na péči, respektive osob, které o ně pečují 
2. zachycení rozsahu péče a potřeb ve vztahu k poskytování péče o osobu blízkou 
3. zmapování okruhu nejvýznamnějších problémů souvisejících s poskytováním péče o osobu blízkou 

 

Konkrétní dotazy: 
 

 
Zkušenosti s poskytováním péče v domácnosti (minulá péče, kdy, o koho, jak dlouho, kdo všechno pečoval). 
 
Důvody pro poskytování péče v domácnosti (důvody pro případné využití institucí – tj. ambulantních nebo 
pobytových zařízení). 
 
Okolnosti současné péče (od kdy pečují, kdo všechno pečuje, kolik hodin týdně, subjektivní vnímání zátěže 
/omezení vlastních aktivit, zaměstnání apod./, charakteristika vztahu mezi pečujícím a opečovávaným). 
 
Jakým způsobem se změnila životní situace Vaší rodiny v okamžiku, kdy jste začal pečovat? 
 
 
 
Nejčastější aktivity zajišťované v souvislosti s poskytováním péče (vyjmenovat + doplnit kdo je poskytuje, 
jaké jsou problémy při jejich vykonávání (chybějící informace, dovednosti, pomůcky, čas, …). 
 
Jaké služby poskytují profesionální poskytovatelé sociálních služeb? Proč nevyužívají více služeb? Proč 
nevyužívají stávající služby častěji, více (jsou drahé, nevědí o nich, nejsou poskytovány, nechtějí, aby jim 
chodil domů někdo cizí, nemají důvěru)? 
 
Zájem o další služby (cokoliv, co by pečujícím pomohlo); jak nejlépe službu nabídnout, objednat. 
 
 
 
Jak přesně využívají PnP? Koho si z PnP platí (rodinný příslušník, profesionální pečující)? Co si za to pořizují 
(služby, jídlo, pomůcky, vybavení do bytu, nájem, energie, …)? 
 
Komu příspěvek chodí (pečující osobě, opečovávanému, kdo přesně rozhoduje o tom, co se z příspěvku 
koupí). Kdyby byl dvojnásobný, co by si za zvýšený příspěvek pořídili? 
 
Jak složité pro ně bylo o PnP požádat? Jaké změny by přivítali? 
 
 
 
Žádal jste o poskytnutí určité služby (sociální či jiné) nebo určitých služeb? Z jakého důvodu Vaše žádost 
nebyla úspěšná? 
 
Jaká opatření v oblasti sociálních služeb byste přednostně udělal/a, kdybyste mohl/a ovlivnit systém 
sociálních služeb ve vašem regionu? 
 
Jak hodnotíte stávající úroveň podpory ze strany společnosti (v nejširším smyslu)? 
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