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osnova studie 

1. Administrativně správní členění země, struktura obyvatelstva 
2. Legislativní rámec sociálních služeb 
3. Financování sociálních služeb 
4. Plánování rozvoje sociálních služeb 
5. Sociální služby a jejich síťování 
6. Sociální pomoc 
7. Pracovníci v sociálních službách 
8. Kvalita sociálních služeb 
9. Služby sociální péče   

9.1. Sociální služby pro seniory 
9.2. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 
9.3. Služby sociální prevence pro rodiny a děti 
9.4. Služby sociální prevence pro lidi bez přístřeší 
9.5. Protidrogové preventivní služby 
9.6. Služby sociální prevence pro minority 

10. Doporučení pro Českou republiku 

 



financování sociálních služeb 

tři druhy dávek: 
 
• příspěvkové dávky (sociální pojištění) v závislosti na 

pojistném,  
 

• nepříspěvkové dávky (sociální pomoc) ve prospěch 
osob, které nemají nárok na dávky ze sociálního 
pojištění, jejich přiznání je podmíněno prověřením 
majetkové a příjmové situace,  
 

• univerzální dávky (přídavek na dítě, bezplatná doprava) 
– nezávisle na výši zdrojů poživatelů a na pojistném  

 



dávky při poskytování sociálních služeb 

• dávky při péči o člena rodiny 
 

• příspěvek na nepřetržitou péči 
 

• příspěvek na domácí péči 
 

• příspěvek na péči 
 

• dávka při respitní péči 

 



dávky při péči o člena rodiny 

• doba péče = 6 týdnů – 2 roky 
• bez ověřování majetkových a příjmových 

poměrů 
• odchod z trhu práce (max. 15 hod. práce týdně 

→ péče na plný úvazek) 
• výše dávky: 

– při péči jednu osobu 204 € týdně (239 €, pokud se 
jedná o osobu starší 66 let) 

– při péči o více osob 306 € týdně (358,50 €, pokud se 
jedná o osoby starší 66 let) 



příspěvek na nepřetržitou péči 

 
• doba potřebné péče = minimálně 6 měsíců 

 
• bez ověření majetkových a příjmových poměrů 

 
• výše dávky = 309,50 € týdně. 

 



příspěvek na domácí péči 

• vyplácen na děti ve věku maximálně 16 let 
 

• děti žijí doma a vyžadují prokazatelně více péče 
a pozornosti, než ostatní děti jejich věku  
 

• přiznání dávek podléhá ověření majetkových            
a příjmových poměrů žadatele s ohledem                 
na vlastní zdroje dítěte 
 

• výše dávky = 205 € týdně 
 



příspěvek na péči 

• vyplácen poskytovatelům péče starším 18 let, 
kteří se starají o nemocné či invalidní osoby 
starší 16 let a děti, na které je vyplácen 
příspěvek na domácí péči 

• přiznání podléhá ověření majetkových a 
příjmových poměrů žadatele  

• výše dávky: 
– 205 € týdně, pokud je péče poskytována jedné osobě 
– 307,50 € týdně, pokud je péče poskytována více 

osobám 



dávka při respitní péči 

• jde o roční platbu vyplácenou pečovatelům 
starším 16 let, kteří na plný úvazek pečují o 
určité kategorie osob vyžadující péči na plný 
úvazek 
 

• dávka nepodléhá podmínce ověření 
majetkových a příjmových poměrů 
 

• výše dávky = 1 700 € 
 



plánování rozvoje sociálních služeb 

klíčové aktivity: 
• definice regionu, pro který je plán připravován 
• identifikace klíčových aktérů jednotlivých účastníků procesu 

plánování 
• předběžné konzultace jednotlivých stran 
• zpracování projekce demografického vývoje, 
• identifikace klíčových otázek a problémů (SWOT analýza) 
• identifikace praktických opatření 
• zřízení místních monitorovacích mechanismů 
• identifikace zdrojů 
• realizace programu  

 



pracovníci 
• pro práci sociálního pracovníka se vyžaduje 

vysokoškolské studium: 
– 4 roky bakalářského studia pro získání prvního stupně (National 

Qualification in Social Work (NQSW) 
– 2 roky magisterského studia pro získání MSW (Master of social 

work) 

 
• dosažený vzdělanostní stupeň potřeba ověřit od 

Národního úřadu pro kvalifikace v oblasti sociální práce 
• sociální pracovníci registrováni v Radě zdravotnických a 

sociálních pracovníků (CORU), sdruženi jsou v 
organizaci Irish Association of Social Care Workers 

 



doporučení 

• vzhledem k odlišnému charakteru sociálních 
systémů Irska a ČR, které se projevuje i v 
uspořádání systémů sociálních služeb, se 
nedoporučuje přenášet žádný princip 
uplatňovaný v irském systému při úpravách 
systému sociálních služeb v naší zemi 
 

• východiska změn je – z hlediska principu dobré 
praxe – nutno spatřovat ve středoevropských 
zemích 
 



 
 
podrobněji: 
Sociální služby v Irsku 
 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14439/1_Irsko.pdf 



 
 
 

děkuji za pozornost 
 

ladislav.prusa@vupsv.cz 
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