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ÚVOD 
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala problematiku příspěvku na péči    

a jeho využívání v regionu Varnsdorfsko, kde bydlím a pracuji.  Jedním z důvodů 

výběru tohoto tématu je mé zaměstnání, jelikož 17 let pracuji v sociální oblasti              

a posledních pět let je má práce zaměřená na oblast péče o seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Začátkem roku 2007, kdy vstoupil v platnost zákon                     

o sociálních službách, jsem se seznamovala s novou dávkou – příspěvkem na péči –       

a účastnila se tak i sociálního šetření při posuzování nároku na tuto dávku.  

Naše populace stárne, přibývá lidí ve vyšším věku, kteří potřebují pomoc jiné 

osoby při péči o svou osobu a v podpoře samostatnosti a soběstačnosti. Stárnutí 

populace je základním rysem demografického vývoje České republiky. S přibývajícím         

a prodlužujícím věkem však přibývá i osob nemocných a zdravotně postižených. Těmto 

lidem je nutné věnovat náležitou pozornost a pomoc. Zároveň se však senioři i osoby se 

zdravotním postižením musí sami naučit využívat všech dostupných možností, které jim 

společnost nabízí, k posílení vlastního postavení ve společnosti v běžném životě.  

V teoretické části práce jsem se v první kapitole zabývala vysvětlením klíčových 

pojmů práce dle uvedené literatury. V následující kapitole jsem se věnovala popisu 

široké problematiky stáří, stárnutí a osob se zdravotním postižením. Ve třetí kapitole je 

představen systém sociální péče v ČR a podrobně popsány formy zabezpečení seniorů     

a osob se zdravotním postižením. Ve čtvrté kapitole jsem zvláštní pozornost věnovala 

zákonu o sociálních službách, kde kromě související legislativy a popisu sociálních 

služeb, jsem se podrobně věnovala příspěvku na péči, který je hlavním předmětem 

zájmu diplomové práce.  

V úvodu praktické části jsem představila dostupné sociální služby v regionu 

Varnsdorfsko, které souvisejí s péčí o seniory a osoby se zdravotním postižením.  

Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve 

společnosti, v komunitě, kde žijí. Podporovat každého klienta v té oblasti péče o sebe, 

kterou už bez pomoci druhého člověka nezvládá, a to tak, aby si zachoval co nejdéle 

soběstačnost a nezávislost a mohl žít, v rámci svých možností, běžným způsobem 

života. Příspěvek na péči je opakující se finanční dávkou, kterou příjemci využívají         
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k zajištění konkrétní sociální služby nebo jiné pomoci v péči o svou osobu, v rozsahu 

odpovídajícímu zdravotnímu postižení či ztrátě soběstačnosti.  

Po třech letech platnosti zákona, v jejichž průběhu došlo k různým úpravám         

a změnám, bych chtěla zjistit, jak je příspěvek využíván, jak jsou příjemci příspěvku 

spokojeni s jeho výší, tj. zda odpovídá jejich potřebám, a zda nabídka sociálních služeb 

v regionu je přiměřená či dostačující. 

Pro zodpovězení položených otázek byla využita technika dotazníkového šetření           

a respondenty byli příjemci příspěvku na péči. Na základě zpracovaných dotazníků, 

obdržených od příjemců příspěvku na péči v regionu, jsem získala odpovědi na otázky, 

jakým způsobem příjemci příspěvku tuto dávku využívají, zda výše příspěvku odpovídá 

nákladům, které za sociální služby musí vynaložit, a zda je zastoupení sociálních služeb 

v regionu pro seniory a osoby se zdravotním postižením dostačující, či zda některé 

sociální služby uživatelům zcela chybí.  

Diplomová práce by měla pomoci pochopit potřeby seniorů a osob se 

zdravotním postižením a seznámit s problematikou a účelem příspěvku na péči. Cílem 

diplomové práce je zjistit, jak příjemci příspěvku na péči tuto dávku využívají, zda 

dávají přednost institucionální péči nebo pomoci svých blízkých, a zda je rozsah 

sociálních služeb v regionu dostačující.  

Zjištěné poznatky mohou být přínosem v práci se seniory a osobami se 

zdravotním postižením a mohou být využity v plánování sociálních služeb v regionu. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

1 Vymezení pojmů 

Má diplomová práce se zabývá problematikou seniorů a osob se zdravotním 

postižením v  České republice, jejich potřebami, nabídkou sociálních služeb v daném 

regionu a systémem pomoci této skupině. Klíčovými pojmy, které jsem považovala za 

vhodné vysvětlit, jsou tyto: zdraví, zdravotní postižení, sociální služby, sociální událost, 

sociální pomoc, sociální péče, sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální 

začleňování a sociální vyloučení. 

1.1 Zdraví a zdravotní postižení 

Zdraví je důležitou podmínkou soběstačnosti, zdravotní stav a stupeň 

soběstačnosti představují faktory, které významně ovlivňují životní způsob. 

Zdraví bývá někdy vymezováno v opozici k nemoci. Definice zdraví jako 

nepřítomnosti nemoci je ale nedokonalá. Zdraví je něco více než jen nepřítomnost 

nemoci.  

Dle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) z roku 1946 je zdraví 

„stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci 

nebo neduživosti“. V  zásadě je zdraví stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to 

psychicky, fyzicky i sociálně. 

Definice zdraví podle Jara Křivohlavého zní: ,,Zdraví  je celkový stav člověka, 

který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobného 

snažení druhých lidí“1.  

Dalším pojmem, který se prolíná celou diplomovou prací, je pojem zdravotní 

postižení. Oldřich Matoušek ve Slovníku sociální práce uvádí definici zdravotního 

postižení (disability) jako „Postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho 

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

Hlavními běžně užívanými kategoriemi zdravotního postižení jsou: postižení sluchu, 

                                                
1 KŘIVOHLAVÝ, J. 2001,  s. 116 
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postižení zraku, poruchy řeči/komunikace, postižení mentální, postižení pohybového 

ústrojí, postižení duševní poruchou. U jednotlivého člověka se mohou vyskytovat 

v různých stupních a v různých kombinacích. V platných českých zákonech existuje 

několik nepropojených vymezení zdravotního postižení, která se opírají o zbývající 

schopnost postiženého občana k soustavné výdělečné činnosti“2.   

V Psychologickém slovníku najdeme definici zdravotního postižení jako                     

„dlouhodobý nebo trvalý stav, který nelze léčbou zcela odstranit, lze však nepříznivý 

dopad zdravotního postižení zmírnit  soustavou promyšlených opatření“3. 

Určitá skupina dávek a jejich výše je závislá na zdravotním stavu oprávněné osoby, 

případně společně posuzovaných osob. Proto je třeba přesně vymezit pojem nepříznivý 

zdravotní stav. Dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, platí, že „za 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý 

zdravotní stav, který podle  poznatků lékařské vědy má trvat déle než rok“4. 

I zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, řeší sociální pomoc i okruh osob 

se zdravotním postižením. Sám zákon však zdravotní postižení nedefinuje. Pro účely 

tohoto zákona se považuje, stejně jako u dávek státní sociální podpory dle zákona          

č. 117/1995 Sb., za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, nepříznivý zdravotní stav, 

který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než rok. Invaliditou pak lze rozumět 

sociální stav občana, který vyjadřuje míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné 

činnosti v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

Pojem „osoba se zdravotním postižením" byl do českého právního řádu zaveden 

zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Předchozí  právní  úprava užívala dlouhou 

dobu termíny „občan se změněnou pracovní schopností" a „občan se změněnou 

pracovní schopností s těžším zdravotním postižením". Podle důvodové zprávy k návrhu 

současného zákona o zaměstnanosti byl pojem "občan se změněnou pracovní 

schopností"  překonán. 

Poslední okruh osob se zdravotním postižením upravuje přímo zákon                    

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zde je uvedeno, že „osobami se zdravotním 
                                                
2 MATOUŠEK, O. 2003, s. 271 
3 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2004, s. 442  
4 Zákon č. 117/1995 Sb., § 9 odst.1) 
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postižením jsou fyzické osoby, které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení uznány 

invalidními ve třetím stupni, b) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními        

v prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně 

znevýhodněnými. Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce se považuje 

fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, 

vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, 

jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu“5. 

1.2 Sociální služba a sociální událost 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována především pomoc při péči 

o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

ošetřování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování 

informací, pomoc při prosazování práv a zájmů. Dělí se do tří základních skupin – 

sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 

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

„činnost nebo soubor činností, kterými se podle tohoto zákona zajišťuje pomoc                  

a podpora osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení“6. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, říká, že „sociální služba je činnost 

nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. 

Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí působit na osoby 

aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich 

nepříznivou sociální situaci, a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení“7. 

Matoušek definuje sociální služby jako „Všechny služby, krátkodobé                    

i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality 

klientova života, případně i ochrana zájmů společnosti. Základními sociálními službami 

jsou podle českého návrhu zákona o sociální pomoci: ubytování, stravování, hygiena, 

pomoc při zajišťování chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, 
                                                
5 Zákon č. 435/2004 Sb., § 67 
6 Zákon č. 108/2006 Sb.‚ § 3 
7 Zákon č. 108/2006 Sb., § 2 
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poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, služby výchovné, vzdělávací                  

a aktivizační a socioterapeutické dílny. Z těchto komponent se skládají komplexy služeb 

poskytované klientům“8. 

Za sociální událost považuje Matoušek ve Slovníku sociální práce: „Událost, 

která je v rámci státní sociální politiky a příslušné legislativy považována za riziko, jež 

jednotlivec (nebo rodina) nemusí být schopen zvládnout vlastními silami. Sociální 

událost zakládá nárok na sociální ochranu. Některé sociální události jsou 

předvídatelné, standardní (např. narození dítěte, stáří), jiné jsou nepředvídatelné              

a nestandardní (úraz, nezaměstnanost, narození postiženého dítěte). Hlavními typy 

státem uznávaných sociálních události v tomto smyslu jsou dnes v Evropě: nemoc, stáří, 

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

společenských vazeb čili sociální dezorientace“9. 

1.3 Sociální pomoc a sociální péče 

Matoušek uvádí, že sociální pomocí se rozumí „peněžní nebo věcné dávky             

a služby poskytované za určitých podmínek, na základě určitých kritérií a průzkumů 

majetkových poměrů jednotlivcům nebo rodinám, které se nacházejí na spodní hranici 

příjmového žebříčku nebo pod určitou úrovní sociálního minima. Sociální pomoc může 

být státem (obcí) organizovaná či nařízená (obligatorní), povolená (např. právo žebrat) 

nebo podporovaná (např. příspěvky na činnost nestátních organizací). V dosud platných 

zákonech ČR není sociální pomoc odlišována od sociální péče. V západních zemích 

čerpají sociální pomoc zejména tyto skupiny: dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče pečující    

v  neúplné rodině o děti, mladí lidé bez rodinného zázemí, uprchlíci a staří lidé“10. 

Podle Matouška „Sociální péče vyplývá ze společenské solidarity a spočívá 

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

rozvoj jednotlivce. V západních zemích má tento pojem širší význam. Sociální péče se 

realizuje sociálním pojištěním, zdravotním pojištěním, státními podporami, sociální 

pomocí a sociálními službami. Takto byl také u nás užíván v meziválečném období – 

označoval veškerou péči státu o potřebné občany. Nyní se u nás používá úžeji – ve 

                                                
8 MATOUŠEK, O. 2003, s. 214  
9 MATOUŠEK, O. 2003, s. 217 
10 MATOUŠEK, O. 2003, s. 213 
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stejném smyslu jako sociální pomoc, která je podle platné legislativy součástí sociálního 

zabezpečení“11. 

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení uvádí, že „sociální péčí 

zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny 

příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového zabezpečení, popřípadě jinými 

příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, 

anebo, kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo 

nepříznivé životní poměry“12. 

V psychologickém slovníku popisují Hartl, Hartlová sociální péči jako „úsek 

společenské péče zaměřený k ochraně jedinců oslabených nebo neschopných vykonávat 

svoji společenskou funkci (u dětí propuštěných z ústavní výchovy, rozvádějících se 

rodičů, nebo dospělých pacientů propuštěných z psychiatrické léčebny apod.)“ 13. 

1.4 Sociální  zabezpečení  a  sociální ochrana 

Sociální zabezpečení dle Slovníku sociální práce je „Mezinárodním právem 

definovaný soubor institucí a institutů, který poskytuje ochranu a pomoc lidem               

v  případech ohrožení zdraví, nemoci, nezaměstnanosti, zdravotního poškození, 

invalidity, pracovního úrazu, stáří, těhotenství a mateřství, rodičovství a úmrtí živitele. 

Na rozdíl od sociální pomoci si na sociální zabezpečení občané sami přispívají. Ve 

většině západních zemí se sociální zabezpečení opírá o následující typy institucí              

a opatření: Organizace a občané platí na sociální zabezpečení pojistné v rozsahu 

stanoveném zákonem. Sociálním pojištění, které má složku dobrovolnou a povinnou, 

jsou zajišťováni pro případy možných sociálních událostí. Sociální zabezpečení vedle 

toho přerozděluje příjmy, a to obvykle směrem od bezdětných k rodinám s dětmi              

a směrem od majetných rodin k rodinám méně majetným. Konečně do sociálního 

zabezpečení spadá poskytování pomoci lidem v definovaných případech nouze čili 

sociální potřebnosti“14. 

                                                
11 MATOUŠEK, O. 2003, s. 210 
12 Zákon č. 100/1988 Sb. 
13 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2004, s. 404  
14 MATOUŠEK O. 2003, s. 210 
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Matoušek uvádí, že sociální ochrana je „systematické úsilí veřejnoprávního 

subjektu o řešení obtížných životních situací, jež vedou k sociální nouzi a které nejsou 

schopni řešit vlastními silami nebo silami své rodiny. Konkrétněji řečeno – zahrnuje 

zajišťování sociální prosperity občanů, poskytování sociální péče, zdravotní a sociální 

prevenci, bezpečnost práce a ochranu prostředí“15. 

1.5 Sociální začlenění a sociální vyloučení 

 Sociální začleňování je proces, který formou podpory (intervence) usiluje                

o návrat sociálně vyloučeného člověka do běžného života. 

Sociální začlenění (inkluze) je dle Matouška: „Pevné spojení jednotlivců              

a vrstev společnosti. Jeden z  ideálů sociální politiky, opak sociálního vyloučení. Pojem 

se v současnosti objevuje i v dokumentech Evropské unie, kde je takto označována 

snaha vyrovnat rozdíly v bohatství mezi jednotlivými regiony v EU“16.  

Sociálním vyloučením (exkluzí) se obvykle rozumí proces, kdy jsou jednotlivci 

nebo i celé skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim zamezen nebo omezen 

přístup ke zdrojům společnosti, které jsou ostatním členům společnosti běžně dostupné.  

Termín sociální vyloučení označuje „obvykle komplexně podmíněnou 

nedostatečnou účast jednotlivce, skupiny nebo místního společenství na životě celé 

společnosti, resp. nedostatečný přístup ke společenským institucím zajišťujícím vzdělání, 

zdraví, ochranu a základní blahobyt. Sociální vyloučení může mít různou úroveň              

a měnit se v čase. Fakticky znamená život v chudobě, bez účasti na trhu práce                

(u mladých lidí bez účasti na systematickém vzdělávání), bez přiměřeného bydlení, bez 

dostatečného příjmu, obvykle v izolaci či v malé skupině podobně deprivovaných lidí 

pohybujících se na okraji společnosti. Dlouhodobý pocit, že člověk nemá ve společnosti 

místo, je zdrojem chronického stresu. Příčiny sahají od individuálních až po systémové. 

Konkrétněji nízké sebevědomí, nízký příjem, nedokončené vzdělání, nedostatečné 

sociální dovednosti, špatné duševní i tělesné zdraví, špatné bydlení, vysoký věk, …“17. 

                                                
15 MATOUŠEK, O. 2003, s. 210 
16 MATOUŠEK, O. 2003, s. 215 
17 MATOUŠEK, O. 2003, s. 217 
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2 Senioři a osoby se zdravotním postižením 

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

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

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

a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám 

i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří 

zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří 

z různých důvodů žijí „na okraji" společnosti. 

Tématem mé diplomové práce je využívání přípěvku na péči, což je jedna          

z  forem sociální služby. Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především                 

z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti 

běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.  

Vzhledem k  tomu, že se nejedná pouze o seniory, ale i osoby se zdravotním 

postižením nižšího věku, považuji za vhodné popsat v teoretické části své práce obě tyto 

kategorie. 

2.1 Stáří a stárnutí 

Pojem „stáří“ je dnes obecně chápán jako cosi negativního. Jde o slovo, které 

nechceme slyšet. Máme pocit, že se nás stárnutí vůbec netýká. Podle údajů Českého 

statistického úřadu počet seniorů v České republice skokově roste. V roce 2030 může 

být podle propočtů v zemi 2,31 miliónů osob, které překročily věk šedesáti pěti let,        

v  roce 2050 by to měly být téměř tři milióny, zatímco v roce 2008 jich v zemi mělo žít 

zhruba 1,49 miliónu. Stáří je tedy budoucnost nás všech. 

Nejen mladí lidé, ale ani většina osob středního věku o stáří mnoho neví. Není 

důvod se o ně zajímat, protože stáří se zdá být v nedohlednu. Spousta lidí se však děsí 

toho, že zestárnou a budou vypadat sešle. Děláme ze stáří něco hrozného                          

a neatraktivního. Přitom jde o normální a přirozený proces. 

Podle někoho je stárnutí čistě „negativní“ – znamená ztrátu, nedostatek, 

úpadek… Jak uvidíme, pro stáří je skutečně charakteristické, že tělo funguje pomaleji     
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a může být poznamenáno funkčními omezeními. Obtíže stáří často mnohem méně 

souvisejí s  nedostatky a vadami starších lidí než s tím, jakým způsobem je my vnímáme 

a jak se na ně díváme. Jestliže vnímáme stáří tak často negativně, nebude to proto, že 

většina lidí si lidský život představuje takto? Podle tohoto názoru se život odehrává ve 

třech fázích: nejprve je to fáze progrese (dětství, mládí), následuje dlouhé období, které 

bychom přirovnali k rovině, a nakonec období úpadku, tedy stáří. 

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

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

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

a s ranami. V průběhu celého života, od narození až do smrti, dělá člověk pokroky, 

vyrovnává se se ztrátami, nedostatky, truchlí nad ztrátou někoho drahého, a jen tak 

může žít naplno“18. 

Ztráty a velké životní zvraty nejsou specifickým jevem stáří, protože každý 

jedinec během života získá zkušenost se ztrátou. Pro stáří je charakteristické, že se ztráty  

a životní zvraty hromadí a staří lidé se pak stávají slabšími a zranitelnějšími. 

2.1.1 Mýty o stáří  

O stáří koluje mnoho nepravdivých mýtů. Ani si neuvědomujeme, že jim 

podléháme. Jedním z nich je ten, že stáří se rovná nemoc. Je pravdou, že s přibývajícím 

věkem  přijdou  i nemoci, ale kdyby stáří bylo chorobou, pak by se určitě dalo léčit. 

Mýtus, že stáří je nemoc, která se mimo jiné vyznačuje zpomalením pohybu a myšlení, 

je již překonán. Zjišťujeme, že tělo i mysl se dají vytrénovat, aby fungovaly lépe            

a  zdravěji  i v  pozdějším věku. Ve stáří se nepochybně setkáváme s  chorobami častěji 

než u osob mladšího a středního věku. Ale i mezi osobami nejvyšších věkových skupin 

jsou lidé, u kterých se nám ani moderními vyšetřovacími metodami nepodaří prokázat 

žádnou chorobu.  

Stáří tedy není nerozlučně spojeno s  nemocí a každé zdravotní postižení 

nemusíme u starých lidí chápat jako projev choroby. Mnohdy se stává, že se starší lidé 

se svými zdravotními obtížemi na lékaře neobracejí, neboť je považují za průvodní 

                                                
18 PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. 1998,  s. 14 
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projev stárnutí. Často jde přitom o choroby, které lze i u starých lidí úspěšně léčit, 

pokud se léčba zahájí včas. Anebo lze zdravotní postižení alespoň náležitě 

kompenzovat, a tak i handicapovaným umožnit plnohodnotnou účast na životě 

společnosti. 

Staří lidé potřebují v životě uspokojovat všechny potřeby stejně jako každý 

z nás. Nejsou důležité jen fyziologické potřeby jako jídlo, pití, spánek, ale také potřeby 

psychologického rázu – pocit bezpečí, udržování vztahů, nezávislost, smysl života. 

Všechny lidské potřeby tvoří celek, který spojuje fyzickou, psychickou a sociální 

stránku člověka, jež jsou od sebe neoddělitelné. 

„Skutečnost, že s  přibývajícím věkem nám přibývá nemocí, není nevyhnutelný 

úděl stáří, ale výsledek našeho života a životního stylu. Žádné studie nedokázaly, že 

hlavní příčinou  nemocí  je faktor stáří“19. Samotné stáří není nemocí.  

„Stáří není choroba, i když je zvýšeným výskytem chorob provázeno, a ztráta 

soběstačnosti není nezbytným, zákonitým důsledkem stárnutí“20. 

„Stárnutí – neboli „senescence“, jak se někdy vědecky označuje – je postupné 

zhoršování všech tělesných funkcí v čase. To je dostatečné, jednoduché a srozumitelné. 

Lidé se tak často domnívají, že stačí prostě jen zaznamenávat, jak dlouho to či ono žije. 

Zdá se být samozřejmé, že to, co stárne pomalu, se dožije vysokého věku, a co stárne 

rychle, brzy dožije. Ale užívat délku života jako měřítko stárnutí je ošemetné. Jako 

měřítko stárnutí neobstojí ani délka života, neboť v minulém století vzrostla délka života 

o třicet let“21.  

Se vznikem kultu mládí vzniká i opačný extrém – ageismus. Jde o slovo, které 

nemá český ekvivalent. Je odvozeno od anglického slova age, které znamená věk, stáří. 

„Ageismus je potom společenský předsudek vůči stáří. Zahrnuje předsudky a negativní 

představy o starých lidech nebo projevy diskriminace vůči staršímu člověku nebo 

skupině starších. Hovoříme o stereotypech, kdy v  záporném stereotypu jsou vynechány 

příznivé charakteristiky. Jedná se o výroky a postoje bez pravdivého základu, ale se 

                                                
19 RHEINWALDOVÁ, E. 1999, s. 8 
20 KALVACH, Z. aj.  1997, s. 9  
21 AUSTAD, N. S.  1999, s. 15 
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zdáním, že mají v  jádru pravdu. Některé projevy diskriminace jsou zřejmé, některé        

v   podtextu  nevyslovené“22. 

Kvalitu života seniorů v  České republice ovlivňuje celá řada předsudků 

spojených se stářím a stárnutím. Stereotypy stáří vznikají z  předčasného                          

a zjednodušeného hodnocení, ageismus se projevuje například v upřednostňování mládí.  

Mezi hlavní body shrnující předsudky vůči stáří patří nemoc, impotence, 

ošklivost, pokles duševních a fyzických schopností, duševní choroba, zbytečnost, 

izolace, chudoba a deprese.   

Nabízí se ale otázka, nakolik sami senioři přebírají stereotypy stáří a identifikují 

se s nimi a nic víc již nečekají, a tím se sami podílejí na jejich udržení.  

„Osoby vystavené předsudkům a diskriminaci mohou přijímat skupinový 

záporný obraz a chovat se tak, jak tomu odpovídá negativní stereotyp. Může to 

znamenat, že redukují společenskou činnost, nehledají vhodné lékařské ošetření, nebo 

přijímají chudobu, postoj se obrací vůči sobě samotnému“ 23.  

2.1.2 Demografie stáří   

Definovat stáří je těžké a tato definice je proměnlivá v čase. Před sto lety byla 

střední délka života evropských národů přibližně 40 let, v devadesátých letech minulého 

století zřetelně překročila u mužů věk 70 let a u žen činí zhruba 80 let. Také pohledy 

dětí, mladých lidí a lidí středního věku se na stáří různí. Pro dítě je jeho babička stará, 

přestože sotva překročila věk čtyřiceti let, pro mladou ženu je starý zdravý padesátník,   

a pro padesátiletou pracující ženu je stará její sedmdesátiletá matka. 

Pro starého člověka, který usiluje o zdravé a pozitivní stáří, je velmi důležité, jak 

vidí sám sebe a jak ho vnímáme my.  

Starý člověk není jen biologickou kategorií. Starého člověka můžeme definovat 

jako toho, kdo v určitém společenství žije déle než ostatní.   

                                                
22 TOŠNEROVÁ, T.  2002, s. 6 
23 TOŠNEROVÁ, T. 2002, s. 15 
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Nalézt ukazatele, který by se s věkem měnil tak jednoznačně, že bychom jeho 

hodnotu mohli prohlásit za rozhodující kritérium stárnutí a stáří, se zatím nepodařilo. 

Každý člověk stárne jinak, avšak pro běžnou praxi se při vymezování stáří zatím jen 

přihlíží k datu narození. 

Pro věkové rozdělení lidského života byla zvolena Mezinárodní zdravotnickou 

organizací (WHO) patnáctiletá periodizace.  

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

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

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

 věk 90 let a víc byl pojmenován jako dlouhověkost  

O člověku starém je možno z  hlediska kalendářního věku hovořit od 75. roku 

života. Není však vhodné mluvit o těchto lidech v běžném životě jako o starých, 

přestárlých či dříve narozených. Někdy se setkáváme také s pojmem třetí věk života. 

V diplomové práci však bude užíváno označení senioři. 

Pro posuzování demografického stáří zvolila Organizace spojených národů věkovou 

hranici 65 let.  Proto se i v práci bude hovořit o seniorech jako o osobách starších 65 let. 

„Součástí demografické revoluce je stárnutí populací. Ve společnosti přibývá 

seniorů 

- relativně (poklesem natality) 

- absolutně (prodlužováním střední délky života) 

- v pokročilém stáří (prodlužováním života ve stáří)“24 

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

celkově úmrtnost populace. Udává počet let, které má naději prožít osoba právě x-letá 

při úmrtnosti ve sledovaném období. Střední délka života mužů je trvale nižší než 

střední délka života žen. 

„Oficiální prognózy demografického vývoje v  České republice dle údajů 

Českého statistického úřadu předpokládají v  důsledku dalšího snižování 

kardiovaskulární mortality především u mužů ve věku 45 – 74 let vzestup střední délky 
                                                
24 KALVACH, Z. aj.  1997, s. 37 
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života při narození v  České republice do roku 2020 na 80,6 let pro ženy a 76,9 pro 

muže“25. 

Část prognostiků nepředpokládá významné přibývání dlouhověkosti osob, ale  

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

                                                                                                                                                     

2.1.3 Biologie  a psychologie stárnutí     

S přibývajícími léty dochází v našem organismu k řadě změn. Nedovedeme vždy 

přesně rozpoznat, které z nich jsou přímým následkem stárnutí a kdy se více uplatní vliv 

přestálých chorob. Dochází ke změnám v somatické – biologické oblasti, v oblasti 

psychické a sociální.  

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

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

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

a nebo alespoň dobu svého bytí nějak prodloužit. Nesmrtelnost byla kýženým 

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

bytostí. V celém snažení lze nalézt dva základní trendy - snahu o prodloužení života         

a snahu o prodloužení života, kdy je člověk aktivní, a o zmírnění příznaků stáří“26. 

Univerzální příčina stárnutí neexistuje, na stárnutí je asi 2/3 podílu geneticky 

daného a 1/3 odvisí od životních podmínek. Proces stárnutí je proces celoživotní, jde      

o proces individuální a nerovnoměrný. Některé systémy postihuje u některých lidí více, 

jiné méně. Některé dříve, jiné později. Některé orgány nemusí být postiženy vůbec, 

zatímco jiné mohou vykazovat pokročilé změny. 

Příznaky stáří však přece jenom existují. S pokročilejším věkem se dostavují 

více či méně zjevné fyziologické změny, zejména: kůže se svrašťuje, vysušuje, vlasy 

šediví a ubývají, zrak slábne a obtížněji se adaptuje na světlo a tmu, sluch je citlivější na 

šumy a obtížněji vnímá vysoké tóny, svalstvo ochabuje a ubývá kostní hmoty, hlavně 

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

                                                
25 KALVACH, Z.  aj. 1997, s. 47 
26 KALVACH, Z. aj. 1997, s. 25 
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Ve vyšším věku dochází také k úbytku počtu chuťových pohárků ve sliznici, 

dochází k poklesu čichových schopností, snížení rozlišovací schopnosti pro teplo             

a chlad, zvětšuje se tolerance k bolesti.   

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

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

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

obličeje souvisí s ubýváním podkožního tuku, kůže bývá tenčí, sušší, vrásčitá“27.  

„Mnohé patologické jevy vypozorované u starých lidí jsou někdy chybně 

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

zůstala nepovšimnuta nebo zůstala zanedbána. Jiným chybným hlediskem je skutečnost, 

že srovnáváme lidi, kteří jsou dnes staří, s lidmi, kteří jsou v současné době mladí. 

Připisujeme věku všechno, co vypozorujeme u starých lidí a co se nevyskytuje                   

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

lidí od mládí do pokročilejšího věku. Zjistili bychom, že určité potíže konkrétního 

jedince jsou způsobeny pracovními podmínkami nebo špatným bydlením, nemocemi, 

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

atd.“28. 

V souvislosti se stářím a nemocemi se používá pojem multimorbidita – 

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

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

soběstačnost a vést k užívání nadměrného množství léků.  

Dříve se soudilo, že duševních schopností s věkem zákonitě ubývá. Tento názor 

se opíral o výsledky studia duševních funkcí osob rozdílného věku pomocí 

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

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

úroveň vyšetřovaných. Vliv samotného kalendářního věku se uplatňuje mnohem méně. 

Novější studie prokázaly, že některé duševní vlastnosti se s věkem zhoršují, jiné se 

nemění, a některé se dokonce zlepšují. 
                                                
27 ŠIPR, K. 1997, s. 58 
28 PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. 1998, s. 23 
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Podobně jako u tělesného stárnutí, i v  duševním vývoji jsou těžko rozlišitelné 

přirozené involuční změny dané věkem od změn, jež jsou součástí nebo následkem 

duševní poruchy.    

Duševní činnost starých lidí je především zpomalena. Aktivita mozkových 

buněk je ve stáří pomalejší, což se projeví i na odpovídající duševní činnosti. Paměť 

upadá především ve složce vštípivosti a výbavnosti, mechanická paměť se snižuje. 

Logická paměť bývá věkem ovlivněna mnohem méně. Ve stáří se zpomaluje 

psychomotorické tempo. Starší člověk pracuje ve srovnání s mladšími pomaleji, zato 

však přesněji. Přesnost je pro něj důležitější než rychlost, důvodem je i zvýšená 

opatrnost staršího člověka. Vadí mu, když udělá ve svém uvažování chybu, než jestliže 

se opozdí. Snižuje se tvůrčí fantazie a svá citová hnutí projevuje méně nápadně.  

Dalším obecně známým rysem stáří je špatné snášení změny, starý člověk se 

nerad rozhoduje.  

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

také často vyskytují neurózy. Vede k nim zvýšená duševní citlivost, zranitelnost, 

relativní bezbrannost, závislost, závažné ztráty a stresy.   

Staří lidé musí více než ostatní čelit nashromážděným ztrátám a různým 

psychickým otřesům. Tito lidé se musí vyrovnávat s těžkými životními situacemi. Toho 

nelze dosáhnout za jediný den. Jde o bolestné období, které však napomáhá tomu, aby 

člověk mohl znovu naplno žít. 

Typickou poruchou stáří je demence, tedy větší úbytek rozumových schopností, 

než odpovídá věku, a s věkem přibývá i depresí. 

Mezi změny k lepšímu ve stáří lze zařadit zvyšující se vytrvalost, kdy starší lidé 

vydrží déle než  ostatní  vykonávat  monotónní  tělesnou  i duševní činnost. Mají větší  

pochopení, jsou tolerantnější, jsou stálí ve svých názorech i ve svých vztazích. S věkem 

se  mění  i  prožívání času, starému člověku utíká rychleji a proto si ho více považuje. 

Stáří je považováno za přirozenou a očekávanou životní situaci, která je 

charakteristická ztrátou příjmů, mimořádnými velkými výdaji či mimořádnými 

zdravotními či sociálními omezeními. 
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Na stáří je třeba se připravovat. Z praktického hlediska můžeme rozlišit tři formy 

přípravy na stáří. Dlouhodobá příprava, která začíná již v dětství, kdy bychom měli učit 

děti úctě ke starším lidem, vést je ke správnému chování, neboť tím určujeme, jaký 

budou mít děti vztah i k nám, až zestárneme. Středně dlouhá příprava začíná ve 

středním věku, kdy by se měl člověk zamyslet nad životosprávou, akceptovat stáří jako 

nedílnou součást lidského života, začít pracovat na svém sociálním portfoliu, začít 

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

(spoření) apod. Krátkodobá forma přípravy na stáří se týká období krátce před 

odchodem do důchodu a měla by být ryze praktická.   

2.1.4 Postavení seniora v rodině a ve společnosti 

Vzhledem k tomu, že se dožíváme čím dál vyššího věku, bývá dnes běžné mít 

ještě praprarodiče. Rodina stále zůstává jednou z prvních hodnot, přestože se často 

mluví o krizi rodiny. Skutečností však je, že se od rodiny očekává solidárnost s tím 

členem rodiny, který se nachází v obtížné nebo krizové situaci. Pokud jsou staří rodiče 

schopní, mohou v  mnoha věcech pomáhat: hlídat vnoučata, předávat zkušenosti, 

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

může situace změnit. Jednoho dne už starý člověk nemůže zvládnout tolik věcí jako 

dřív. Závislost starého rodiče na pomoci druhých se týká celého rodinného systému. 

Rodina by měla být bezpečným přístavem pro všechny její členy. Může však být 

pouze formální skupinou příbuzných nebo dokonce i nebezpečným prostředím. Jakou 

rodinu máme, v takové i zestárneme. Každá rodina má svá vlastní pravidla fungování. 

Mnoho příbuzných dnes žije odloučeně a životní podmínky často neumožňují 

vícegenerační soužití. 

V rodině mezi nejbližšími můžeme nejlépe uplatnit volný čas získaný po 

ukončení aktivního zaměstnání.  

Ve stáří mohou přijít chvíle, kdy se člověk neobejde bez pomoci druhých. 

Vzájemná výpomoc v rámci rodiny s sebou přináší udržení soběstačnosti.  

„Za slovem rodina se skrývají všichni členové rodiny, rodinu tedy tvoří 

komplexní systém jednotlivých prvků a vzájemných vztahů mezi nimi. Všichni tito lidé 
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však nezaujímají vzhledem ke starému rodiči stejnou pozici. Všichni nemají stejnou 

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

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

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

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

kteří se nesnášejí a nestýkají“29. 

            Někdy mohou být postoje mladších členů rodiny ke starým rodičům 

ambivalentní, kdy se směšují pozitivní pocity s pocity negativními. Kvalita společného 

života se starým člověkem a jeho spokojenost pak bude záviset na rovnováze mezi 

těmito negativními a pozitivními city. Domácnost většinou vede žena a pro ženu z toho 

vyplývá velké pracovní zatížení a větší odpovědnost. Zpravidla v produktivním věku 

řeší dilema mezi zaměstnáním a celodenní péčí o starého rodiče. Pokud nelze obojí 

skloubit, objevují se následně nejen ekonomické problémy rodiny, ale i narušení 

rodinné rovnováhy způsobené příchodem nemocného nebo handicapovaného člena 

rodiny. To se odvíjí od dosavadního způsobu života rodiny, i od soběstačnosti či 

zdravotních  obtížích  staršího člena rodiny.  

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

prostředím, v němž žijeme, vlastním ekonomickým a sociálním postavením, rolí, kterou 

hrajeme a která závisí také na našem věku, i názory na stáří, s nimiž se setkáváme. 

Příčin tohoto obtížného stárnutí je více a všechny spolu nějak souvisejí a vzájemně se 

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

společnostech, jež prošly bouřlivou etapou industrializace, vytvářející základ změn 

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

bývá uváděn prudký růst počtu lidí ve společnosti.  

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

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

skutečně tolik, jako v minulosti ještě nikdy“30.  

Obecně platí, že pokud byla skupina potřebných početně malá, společnost si 

péči o ni nijak zvláště nepřipouštěla. Tradiční péče o staré lidi měla kdysi především 

                                                
29 PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. 1998,  s. 70 
30 WOLF, J. aj.  1982, s. 21 
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charitativní charakter. Zajištění péče o staré lidi bylo řešeno milodary, později vznikaly 

chudobince, starobince a chorobince.  

          Postoj současné společnosti ke stáří je spíše negativní. Stáří je chápáno jako 

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

na seniory nazíráno jako na zátěž a stále více se hovoří o nutnosti důchodové reformy. 

Ačkoli problém spíše spočívá v nízké porodnosti, všeobecné povědomí obrací svou 

pozornost proti stáří, které si již tak nese těžké břímě postupující involuce. Moderní 

doba je zaměřená na výkon a produktivitu jedince a často není schopna se o své staré 

občany dostatečně starat. Mladší generace ztrácí vědomí kontinuity všech generací, 

které se udržovalo společným soužitím rodinných příslušníků různého věku. Tento   

přístup  se  odráží  v  mysli  samotných  starých  lidí, kteří tak mohou vnímat sami sebe. 

Malý zájem ze strany rodiny, pocit, že jsou na obtíž, že potřebují pomoc a bojí se o ni 

požádat, to vše je často motivací jejich odchodu do domova pro seniory. Někteří  

rodinní  příslušníci by se rádi o své rodiče starali, ale z různých důvodů si je nemohou 

vzít k sobě  do své domácnosti. Častou příčinou je ona hektická doba, ve které se člověk 

snaží a bojuje o větší úspěch nebo se snaží jen o to, aby v ní obstál. Tento boj mu však 

často bere sílu a především čas  pro jeho vlastní rodinu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dohled, což jim děti nemohou zajistit“31. 

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

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

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

                                                
31 RHEINWALDOVÁ, E. 1999, s. 10 
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obyvatelstvo se stal velkou starostí celé společnosti. Starých lidí je mnoho. Stále jich 

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

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

jednotlivce“32. 

2.1.5 Vnímání stáří seniorem  

Pro seniora není také jednoduché přijmout úděl člověka závislého na pomoci 

jiné osoby. Již jeden velký mezník v jeho životě je odchod do důchodu, je to zlom, který 

označuje konec jednoho období a počátek dalšího období. Vyrovnat se s touto chvílí 

není vždycky snadné, protože je plná nejistot. Důchod znamená, že člověk opouští 

zaměstnání, ztrácí svou profesi, mění svou identitu. Odchodem do důchodu náhle ztrácí 

kontakt s lidmi ze zaměstnání a je nucen k novému uspořádání života. Prázdnota, kterou 

bude třeba vyplnit, může člověka děsit.  

A pak se mohou objevit nemoci, obtíže, kterých si dříve ani nevšiml, a kterým 

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

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

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

izolují se.      

V tomto období dochází také mnohdy k smrti partnera, což je bezpochyby 

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

postupně mizí i stejně staří přátelé a starší lidé mají tendenci udržovat čím dál méně 

styků. Mnohdy odcházejí od rodiny, kde nechtějí být na obtíž, do různých zařízení 

sociální péče. Mnozí z nich tuto změnu však nejsou schopni nikdy vnitřně akceptovat.  

Všechny výše uvedené změny člověkem hluboce otřásají a traumatizují ho. 

Ztratit milované bytosti, opustit domov, ztratit zaměstnání a místo ve společnosti, ztratit 

zdraví a podobně, všechny tyto ztráty doprovází hluboký šok a různě dlouhá krize. 

Problémem pak je dostat se z této krize. Člověk nesmí dopustit, aby nad ním pocit ztráty 

zvítězil. Musí se oprostit od toho, čím dříve byl, aby se mohl radovat z toho, co mu 

zůstává, a z toho, co nového získá. 
                                                
32 HAŠKOVCOVÁ, H. 1990, s. 386 
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„Člověk, který se setkává se ztrátou, by měl přijmout novou situaci s určitou 

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

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

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

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

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

těžká období trvají léta i celý život“33. 

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

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

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

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

a  odevzdání, a  tím  i štěstí“34. 

2.1.6 Potřeby seniora 

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

komponentů. Především je tu nutná nepřítomnost pocitu neštěstí a nespokojenosti, 

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

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

Zdravému rozumu odpovídá, že hlavním zdrojem subjektivního pocitu 

spokojenosti jsou mezilidské vztahy – zejména rodina a přátelství. Mocným zdrojem 

uspokojení je vlastní práce a jako ještě významnější pociťujeme kvalitu prožívání 

volného času. 

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

a „starý člověk“, je ztráta programu. Říká se, že stáří jsou žně života. Na prahu 

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

zaujímají pozici jakéhosi očekávání. Někdy zvídavě, jindy s určitou mírou skepse 

vyčkávají, co jim stáří samo o sobě přinese. Postoj pasivního očekávání věcí příštích je 

nejen vysoce neodpovědný, ale může přinést řadu problémů a zklamání. Člověk 

                                                
33 PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I. 1998, s. 32 
34 MAUROIS, A. 1994, s. 149 
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s příchodem stáří především nepřestává žít. Stojí však před ním nelehký úkol: musí žít 

jinak než dosud“35.  

Nejen mladí lidé a střední generace nevědí „nic“ o stáří, ale ani stárnoucí člověk 

nemá jasnou představu, co ho čeká.  

Potřeba vzniká při pocitu nedostatku nebo nadbytku něčeho. Neuspokojená 

potřeba u člověka vytváří napětí, které nás motivuje k nějakému chování, jehož cílem je 

vzniklou nerovnováhu uspokojit. Potřeby, chování a motivy člověka jsou velmi těsně 

spojeny. 

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

K nejdůležitějším potřebám patří potřeby fyziologické, které zahrnují lidské potřeby 

nutné, plně přirozené, a jejich uspokojení věnujeme nejvíce času. Když jsou tyto 

potřeby uspokojeny, zaměřuje se člověk na uspokojení dalších potřeb – potřeb bezpečí – 

jako je ochrana před tělesným poškozením, nemocí, ekonomickými problémy, a na 

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

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

ostatní lidi, sebeúctu  i  skutečné  uznání od ostatních lidí. 

Americký psycholog Maslow definoval v roce 1943 hierarchii lidských potřeb, kdy 

podle této teorie „má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší - společně 

pak tvoří jakousi pomyslnou „pyramidu“): 

1. fyziologické potřeby 

2. potřeba bezpečí, jistoty 

3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti 

4. potřeba uznání, úcty 

5. potřeba seberealizace“36. 

Staří lidé potřebují ve svém životě uspokojovat všechny potřeby stejně jako 

každý z nás.  

Stárnoucí člověk potřebuje přiměřené zdraví, materiální a finanční zabezpečení. 

Potřebuje místo, kde se cítí vážen a ctěn, kde ho mají rádi a kde on má někoho rád.  PPP
                                                
35 HAŠKOVCOVÁ, H. 1990, s.138 
36 http://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida 
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 Pokud žije sám, má právo na své soukromí, které se rozhodně nesmí stát izolací. 

Všichni pak mají právo být platní, být prospěšní. Tyto potřeby však nejsou jen typické 

pro stáří, jsou všeobecně lidským nárokem, který se v mladším věku realizuje 

především v pracovním procesu. 

Nejde tedy jen o uspokojování fyziologických potřeb, ale také o uspokojování 

potřeb psychologického rázu. Nejpříznivější je situace, pokud starší člověk je schopen 

své fyziologické potřeby uspokojit sám a nemusí spoléhat na cizí pomoc. Řada seniorů 

ale potřebuje někoho, kdo jim pomůže. Mohou se obrátit na svou rodinu, na cizí osoby, 

případně na instituci. Nejdůležitější je správně odhadnout míru pomoci. Je třeba dbát na 

to, abychom za starého člověka nevykonávali všechno, a naopak toho po něm nesmíme 

žádat příliš.  

Potřeba jistoty a bezpečí může znamenat potřebu ekonomického zajištění, 

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

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

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

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

důležitá rodina a současně i udržování kontaktu s vrstevníky. Je třeba rozvíjet u něj 

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

S těmito sociálními potřebami úzce souvisí potřeba uznání a seberealizace. 

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

Mnozí senioři však vnímají stáří velmi negativně, poddávají se nemocem              

a depresím. U těchto seniorů není vůbec snadné vzbudit nějaký zájem a přimět je 

k aktivitě.  

2.2 Osoby se zdravotním  postižením 

Zdraví a nemoc jsou důležitými pojmy v somatopedii i v celé oblasti speciální 

pedagogiky. Za zdraví se podle starších koncepcí považuje potenciál schopností 

organismu vyrovnat se, přizpůsobit se, snést a vyvážit měnící se nároky na vnější 

prostředí. Je to stav labilní rovnováhy mezi organismem a prostředím. 
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Neschopnost organismu vyrovnat se s vnitřním i vnějším prostředím vyvolává 

nemoc. Zdraví a nemoc je tedy životní proces. V nejobecnější rovině lze říci, že              

o  zdraví  mluvíme tehdy, když  nenalezneme  patologické stavy ani symptomy nemoci. 

Náš právní řád neuvádí žádnou komplexní definici zdravotního postižení.  

„V platných českých zákonech existuje několik nepropojených vymezení zdravotního 

postižení, která se opírají o zbývající schopnost postiženého občana k soustavné 

výdělečné činnosti. Jeden zákon definuje zdravotní postižení jako invaliditu 

rozlišovanou ve dvou stupních (z. 155/1995, o důchodovém pojištění), další jako 

zdravotní postižení, u něhož rozlišuje pro dospělé rovněž dva stupně, ale podle jiného 

kvantifikačního principu než zákon předchozí (z. 117/1995, o státní sociální podpoře      

a navazující vyhláška 207/1995, o stupních zdravotního postižení). Zákon o sociálním 

zabezpečení používá pojem zdravotně postižený občan, ale bez definice postižení“37.  

Za zdravotně postiženého lze považovat toho, kdo v důsledku trvalé nemoci, 

úrazu nebo vady je podstatně omezen v praktickém životě v porovnání s okolní 

společností. Může se to týkat například vzdělávání, života v obci nebo zaměstnávání     

a fyzických nebo kulturních aktivit. 

Zdravotní postižení je určitá odchylka v zdravotním stavu člověka, která jej 

omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti). Pro účely 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí 

„tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí 

nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“38. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti pak vymezuje osoby se zdravotním 

postižením takto: „Jedná se o fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení 

uznány jako plně invalidní či částečně invalidní a dále fyzické osoby, které jsou 

rozhodnutím úřadu práce uznány jako zdravotně znevýhodněné“39.  

Dle WHO „jde o částečné nebo úplné omezení schopnosti vykonávat některou 

činnost či více činností, které je poruchou nebo dysfunkcí orgánu“.  

                                                
37 MATOUŠEK, O. 2003, s. 271 
38 Zákon č. 108/2006 Sb., § 3 
39 http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/people_with_disabilities/index_cs.htm 
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V souvislosti s osobami se zdravotním postižením se často setkáváme s pojmem 

handicap. Jde o nepříznivou sociální situaci člověka, která vyplývá z  poruchy nebo 

omezené schopnosti. Handicapovaný člověk nemůže naplňovat očekávání, která jsou 

v dané době a kultuře spojována s „normalitou“. Člověk se zdravotním postižením je 

zpravidla chápán jako „postižený“, jeho osobnost je redukována na jeho handicap.  

Problém je v tom, že toto vnímání je nejen na straně majority, ale bývá 

přejímáno i samotnými osobami s postižením. Z postižení jako takového se pak stává 

hlavní identifikační znak, což může negativně ovlivnit osobnost, reakce i způsoby 

chování. Osoby s postižením se pak mohou chovat právě dle předsudků o „typickém“ 

chování člověka s postižením, bez ohledu na reálnou příčinu chování.    

Oproti poruše nebo omezení schopnosti, které jsou neovlivnitelné, je handicap 

ovlivnitelný. 

Vztah k osobám se zdravotním postižením je výrazem tolerance k odlišnosti, 

respektu individuality, výrazem vnitřní kvality člověka i celé společnosti. 

2.2.1 Typologie zdravotního postižení a specifika lidí se zdravotním 

postižením 

„Nejběžnějším a nejobvyklejším způsobem vnitřní diferenciace zdravotně 

postižených je model dle převládajícího zdravotního postižení. Nejčastěji se tak 

setkáváme s postižením: 

 tělesným, 

 mentálním a duševním, 

 zrakovým, 

 sluchovým, 

 řečovým. 

K nim je však nutno přidat i další skupiny, na něž se obvykle zapomíná. Jedná se            

o následující postižení: 

 kombinovaná, 
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 nemocné civilizačními chorobami“40. 

      Každé postižení působí na člověka specifickým způsobem, vyplývajícím z typu 

zdravotního postižení, jeho závažnosti i doby, ve které vzniklo. 

      Zdravotní postižení můžeme dělit podle doby vzniku na vrozené a získané. Vrozené 

postižení může vzniknout v období prenatálním, perinatálním nebo raně postnatálním. 

K získanému postižení může dojít v průběhu celého života a znamená obvykle velký 

zásah do osobnosti. 

Zdravotní postižení můžeme také dělit na orgánové a funkční. Orgánové postižení 

postihuje orgány nebo jejich části, kdy příčinou může být vývojová vada, nemoc nebo 

úraz. Funkčním postižením se označuje porucha funkce orgánu nebo celého organismu 

bez poškození jeho struktury. Vzniká v důsledku narušení vzájemných sociálních 

vztahů mezi jedincem a jeho prostředím. Často se jedná o psychosomatická 

onemocnění, orgánové neurózy, poruchy chování.   

„Život s jakýmkoli vrozeným či získaným postižením má i přes veškerou podporu 

postižených jedinců za následek řadu omezení, znevýhodnění a nesnází, které je nutno 

respektovat. Je proto také na místě připomenout si také specifika, která jsou vlastní 

lidem s tělesným/somatickým postižením. 

Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení: 

 omezení, ztížení nebo ztráta schopnosti lokomoce 

 atypické pohybové stereotypy a problematická koordinace pohybů 

 markantní narušení jemné motoriky 

 zvýšená závislost na technických pomůckách 

 nutnost dlouhodobého respektování určité životosprávy nebo specifických 

zdravotních opatření 

 citová a podnětová deprivace (zřejmá nebo latentní) 

 výkonová, „činnostní“ deprivace 

 obtíže při zvládnutí emancipace, procesu osamostatňování 

 poruchy sebepojetí, zkreslené sebehodnocení 

 emoční labilita, neadekvátní prožívání a sebeprožívání 

                                                
40 KRHULOVÁ, L. aj. 2005,  s.18 
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 izolovanost, snížená sociabilita 

 komunikační bariéry 

 problematické utvářen sociálních vztahů 

 sociální stigma – punc něčeho zvláštního, odlišného, nesrozumitelného a často 

nežádoucího. Stigmatizace je reakcí na odchylku od obecné normy“41. 

2.2.2 Důsledky zdravotního postižení pro jeho nositele 

„Lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny představují skupinu občanů, 

která je ovlivněna zásadní událostí – existencí zdravotního postižení a jeho důsledky. 

Zejména u těžších forem zdravotního postižení dochází k výrazným změnám 

v možnostech plnohodnotné účasti na veřejném životě i v soukromých aktivitách. 

Zdravotní postižení tak představuje jednu z nejtěžších životních zkoušek. Představuje 

sociální událost, která je, na rozdíl od jiných, většinou nezávislá na vůli člověka.             

O lidech s postižením nemůžeme hovořit jako o homogenní skupině, která stejně jedná,   

stejně myslí a stejně prožívá, existují nicméně určité společné nebo častěji se vyskytující 

rysy, které vyplývají ze společné situace stejných vnějších tlaků, kdy každý jednotlivý 

člověk s postižením hledá své vlastní individuální řešení. Důsledky zdravotního 

postižení se projevují v řadě oblastí, zejména v oblasti osobní, společenské                       

a ekonomické“42. 

Vrozené postižení mění veškeré podmínky vývoje, mění sociální vztahy, 

omezuje od počátku vývojové možnosti dítěte. Na druhé straně se dítě žijící 

s postižením od narození na něj lépe adaptuje. 

Získané postižení méně zasahuje vývoj funkcí osobnosti, která se až do doby 

vzniku postižení mohly vyvíjet normálně, klade však daleko větší nároky na adaptaci. 

Získané postižení znamená obvykle velký zásah do osobnosti, způsobuje duševní 

trauma a subjektivně je velice hluboce prožíváno. 

Postižení jako takové lze z hlediska jednotlivce chápat jako náročnou životní 

situaci, protože může dlouhodobě působit zatěžujícím vlivem, zvyšovat stres, 

způsobovat řadu konfliktů.  

                                                
41 NOVOSAD, L., NOVOSADOVÁ, M. 2000, s. 7 
42 KRHUTOVÁ, L. aj. 2005, s. 24  
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Pro zvládání situace zdravotního postižení je důležité, jak člověk své postižení 

prožívá, jaké způsoby řešení své situace nachází a jak tyto způsoby řešení ovlivňují jeho 

osobnost. Život s postižením je náročný především na schopnost adaptace. Obvykle 

bývá obtížnější přizpůsobit se podmínkám okolí, například při ztrátě smyslových 

podnětů nebo při existenci architektonických bariér, nebo podmínkám sociálním, kdy 

bývá obtížnější zaujmout místo mezi vrstevníky, v rodině, ve společnosti.  

Aby člověk s postižením dosáhl adaptace, uchyluje se v podstatě ke dvěma 

zásadním technikám řešení náročných situací, vyplývajících ze dvou základních reakcí 

– agrese (aktivního řešení) a úniku (pasivního řešení). 

Mezi aktivní způsoby řešení náročných životních situací patří agrese, fyzická 

nebo verbální, zaměřená vůči druhým i sobě. Tyto reakce mohou být vyvolány situací, 

kdy se člověk s postižením cítí být objektem soucitu, který v sobě zároveň obsahuje 

podcenění. Podobné situace jsou velmi obtížně snesitelné, člověk pak reaguje ne tolik 

na samotný projev účasti, ale spíš na to, co v něm cítí jako pro sebe ponižující.  Mezi 

aktivní techniky řešení patří také upoutávání pozornosti, zejména u dětí, ale i u starších 

lidí, negativismus, hledání viníka, identifikace se silnější osobností či skupinou. 

Významné místo zaujímá kompenzace jako technika, která pomáhá vyrovnat 

deficit v jedné oblasti zvýšenou výkonností v oblasti jiné. Přesunem zájmů do jiné 

oblasti nebo zvýšením výkonů v  oblasti, která je mu dostupná, může člověk 

významným způsobem překonat omezení daná postižením.  

Únikové způsoby řešení náročných životních situací lze obecně charakterizovat 

jako rezignaci řešení situace. Jde v zásadě o pasivní řešení jako přímý únik, izolace, 

popření nebo potlačení skutečnosti. 

V této základní situaci se pak formují rysy osobnosti člověka s postižením. 

Nevznikají rysy nové, spíše jde o to, že některé rysy dříve potlačené mohou být u lidí 

s postižením více zvýrazněné. 

V oblasti samostatnosti a soběstačnosti dochází zejména u těžších postižení ke 

snížení schopností limitovaných typem postižení. U lidí se získaným postižením jde        

o velmi citlivou záležitost, neboť bývá spojena se ztrátou nezávislosti, samostatnosti      
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a svobody. Zdravotní postižení může způsobovat zátěž vzhledem k vytváření obrazu 

sebe sama, zasahovat do sebehodnocení, může vést k pocitům méněcennosti vedoucím 

k problematickým sociálním vztahům a prohloubení obtíží.   

Velmi důležitou otázkou je vnitřní přijetí nebo nepřijetí postižení jako takového, 

které je do značné míry závislé na předchozím vlastním postoji k lidem se zdravotním 

postižením z doby před postižením.  

Snížením mobility a existencí řady bariér dochází k omezení osobních                 

a pracovních kontaktů, zájmových a kulturních aktivit. Ztráta zaměstnání vede zároveň 

často ke snížení společenské prestiže a k celkově nižšímu sociálnímu statusu. Ztráta 

nebo nutnost změny zaměstnání přináší snížení ekonomického příjmu včetně snížení 

osobního standardu a zdravotní postižení obvykle přináší vyšší životní náklady. 

„Trvalé postižení či chronické onemocnění může být sociálně psychologicky 

hodnoceno jako stigma. Stigmatizovaná onemocnění jsou takové odchylky, které mají 

nežádoucí nápadnosti v sociálních projevech (zevnějšek, komunikace apod.), které   

vyvolávají odpor a bývají často spojeny např. s představou, že si je člověk sám nebo 

jeho předkové nějakým způsobem zavinili. V případě stigmatizovaných onemocnění 

nejde jen o faktické omezení psychických či somatických funkcí, ale mnohem více            

o způsob, jakým jsou tito lidé vnímáni, hodnoceni a na základě toho akceptováni, či 

spíše neakceptováni. Stigma není skutečnou vlastností člověka, ale je mu přisouzeno 

v rámci postojů typických pro danou společnost“43.  

V důsledku stigmatizace může dojít k omezení osobních a pracovních kontaktů, 

zájmových  a  kulturních aktivit. 

Kvalita života člověka s postižením při aktivním přístupu k řešení své životní 

situace může být velmi vysoká, a také přitom velmi záleží na vnitřní motivaci, 

otevřenosti, porozumění okolí a institucionální podpoře. 

2.2.3 Postoje společnosti k osobám se zdravotním postižením 

Kvalita soužití společnosti a lidí s postižením je dána především vývojem 

postojů společnosti k jejím členům, kteří se od ostatních liší svým tělesným či 

                                                
43 KRHUTOVÁ, L. aj. 2005, s. 26  
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psychickým stavem. Postoje k postižení odrážejí míru společenské tolerance a jsou 

výrazem úrovně vývoje společnosti. Přesto i v současnosti bývají obecně platné postoje 

k postiženým lidem charakteristické převažující emociální složkou, která potlačuje 

složku racionální či profesní. Je to dáno nedostatkem informací o konkrétním postižení 

a sklony společnosti ke generalizaci, k přejímání myšlenkových stereotypů  

Problematika zdravotně postižených lidí byla v minulosti tabuizována. Lidé sice 

věděli, že nějací zdravotně postižení jedinci existují, ale ti byli separování – „uklizeni“, 

takže se laik o jejich životě a problémech prakticky nic nedověděl. 

V současné době je situace jiná, stát a jeho sociální politika se snaží o co 

nejplnější sociální integraci nejen seniorů, ale i tělesně postižených osob a o co největší 

adresnost poskytované finanční pomoci. 

Ještě jsou však mezi námi lidé, kteří ve vztahu k lidem se zdravotním postižením 

mají problémový postoj. Mísí se v nich pocit soucitu s  hrůzou a odporem, neboť 

předsudek a neinformovanost tu hrají svou velkou negativní roli. Příkladem je obecná 

představa, že tělesně či smyslově postižený člověk musí být zároveň i mentálně 

retardovaný, nebo že není schopen smysluplného života. 

Na druhé straně je již řada škol, kde je běžná integrace zdravotně postiženého 

dítěte do školního kolektivu svých zdravých vrstevníků. Děti z těchto kolektivů již 

nemají problémy komunikovat se zdravotně postiženými, neboť poznání je zbavuje 

strachu, rozpaků, pohrdání, předsudků. Totéž platí o dospělých, kdy se zdravotně 

postižení občané zařazují do běžného pracovního prostředí společně se zdravými 

občany. 

V posledních letech se užívá ve spojitosti s lidmi se zdravotním postižením 

pojem integrace, jejímž principem je úspěšné začleňování lidí s postižením do 

společnosti, na základě určité samostatnosti a nezávislosti člověka. 
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2.2.4 Potřeby osob se zdravotním postižením 

V rámci aktivit ve prospěch lidí se zdravotním postižením se často hovoří o péči, 

službách, pomoci a dochází k užívání nových pojmů, které jsou založeny na zdůraznění 

specifik postiženého jedince. Tyto pojmy známe jako „specifické potřeby“, „speciální 

potřeby“, „zvláštní potřeby“ apod.  Všechny tyto pojmy mají jedno společné – vzbuzují 

dojem, že lidé se zdravotním  postižením  mají  nějaké mimořádné potřeby, že vyžadují 

něco navíc, něco jiného než ostatní.  

Postižení lidé mají ale tytéž potřeby jako ostatní lidé. Může ovšem nastat 

situace, kdy jedinec pro své funkční nebo orgánové postižení nemůže některé z těchto 

významných lidských potřeb realizovat obvyklým způsobem. Brání mu v tom tělesná 

vada, chronické onemocnění, smyslová vada, snížená mentální úroveň nebo psychická 

nemoc. 

„Lidské potřeby jsou přirozenou součástí každé osobnosti, rozdíl je jen v tom, 

jakým způsobem může jedinec tyto potřeby uspokojovat. Překážky a nemožnost 

realizovat samozřejmé běžné lidské potřeby pak vedou k  frustraci, podnětové, citové        

i výkonové deprivaci, a mohou tak trvale  narušovat harmonický vývoj osobnosti“44. 

Znamená to, že jakkoli zdravotně postižený člověk potřebuje v individuální míře 

určitou pomoc či kompenzaci při uspokojování samozřejmých lidských potřeb. 

Touto pomocí se nepředpokládá nějaká „zvláštní“ potřeba, je to soubor opatření, které 

vedou ke zpřístupnění a možnosti realizovat či naplňovat běžné a zcela přirozené 

potřeby jedince. 

„Neuspokojená potřeba vede k deprivaci, ke strádání. Většina psychologických 

typologií lidských potřeb je dělí na okruh vztahující se k lidské pohodě; k psychické 

rovnováze a bezpečí; okruh související se vztahy k blízkým lidem (patřit někomu, 

milovat někoho, být milován);…“45. 

                                                
44 NOVOSAD, L. 2000, s. 24 
45 MATOUŠEK, O. 2003, s. 158 
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2.2.5 Socializace osob se zdravotním postižením 

 

Pokles počtu zdravotně postižených jedinců v populaci zřejmě nemůžeme 

očekávat, spíše můžeme očekávat trend opačný. Devastace životního prostředí                    

a zničující životní styl s sebou přináší nové formy civilizačních chorob. Také stárnutí 

populace vlivem poklesu porodnosti a prodloužení průměrné délky života v důsledku 

pokroku medicíny je fenoménem dneška. 

Rostoucí podíl zdravotně postižených jedinců ve společnosti je dán jednak 

vrozenými, dědičnými dispozicemi, a jednak vlivy rostoucích úrazů, nemocí                    

a pokrokem lékařské vědy, která dává velké šance na přežití i velmi postiženým 

novorozencům.  

Cílem pomoci poskytované osobám se zdravotním postižením je kompenzace 

negativních důsledků plynoucích z  postižení a vyrovnávání příležitostí, vytváření 

podmínek pro život osob zdravotně postižených v jejich běžném sociálním prostředí, 

což je podmínkou jejich seberealizace ve všech oblastech života.  

„Pojmem sociální integrace chápeme jako proces rovnoprávného společenského 

začleňování specifických – minoritních skupin - do výchovně vzdělávacího a pracovního 

procesu a do života společnosti. Integrace příslušníků minority, tedy zdravotně 

postižených i seniorů, je nejvyšším stupněm socializace jedince, kterou definujeme jako 

schopnost zapojit se do společnosti, akceptovat její normy a pravidla, vytvářet                  

a formovat k  ní pozitivní vztahy a postoje. Schopnost socializace má nepochybně 

multifaktoriální dimenzi, danou subjektivními předpoklady určité sociální skupiny, 

řadou individuálních odlišností každého jedince i objektivními aspekty, daným stavem 

vývoje přírody a společnosti. Z toho vyplývá, že míra socializace nikdy nebude u všech 

postižených jedinců stejná“46. 

Rozlišujeme čtyři základní stupně socializačního procesu: 

1. „Integrace je plným začleněním a splynutím postiženého se společností. 

Předpokládá samostatnost, nezávislost jedince, jenž nevyžaduje ohledy nebo 

přístupy ze strany přirozeného prostředí. Jedinec se s postižením plně vyrovnal, 
                                                
46 NOVOSAD, L. 1997, s. 9 
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následky adekvátně kompenzoval, je schopen plnit všechny funkce, vyplývající 

z plné socializace, a je rovnoprávným partnerem ve všech běžných oblastech 

společenského života. 

2. Adaptace je o něco nižší stupeň socializace, a charakterizujeme ji jako 

schopnost handicapovaného jedince přizpůsobit se sociálnímu prostředí, 

komunitě, společenským podmínkám. Přirozeně záleží na osobnosti (volní 

vlastnosti), schopnostech a potřebách postiženého jedince, jak se dovede včlenit 

mezi ostatní zdravé a postižené lidi tak, aby byl akceptován prostředím, v němž 

žije nebo ve kterém bude trvale či dočasně žít.  

3.  Utilita označuje již jen sociální upotřebitelnost postiženého jedince, jehož vývoj 

je značně omezen. Jde například o kombinované vady, kdy takový jedinec již 

není samostatný a v mnoha oblastech je závislý na jiných lidech. V důsledku 

svého postižení se ani přes plnou terapeutickou péči nemůže zcela socializovat   

a trvale nemůže žít samostatně. 

4. Inferiorita je označována jako nejnižší stupeň socializace, pro niž je typická 

sociální nepoužitelnost a vyčlenění (totální izolace) ze společnosti. Jedinci jsou 

naprosto nesamostatní, odkázáni na ošetřovatelskou péči a pomoc při 

uspokojováni nejzákladnějších životních potřeb“47. 

V prvních třech stupních socializace lze mluvit o určité poruše sociálních vztahů, ale       

u inferiority se sociální vztahy nevytvářejí vůbec a proto dochází k segregaci, vyloučení 

ze společnosti.  

Dva jedinci se stejným typem postižení však nemusejí dosáhnout stejného stupně 

socializace. Vždy však záleží na okolnostech, rodině, osobnostních předpokladech 

jedince i včasnosti a adekvátnosti poskytnuté pomoci. Určujícími vlivy jsou tedy 

v socializačním procesu tři faktory – postižený jedinec, společnost a podpůrné 

programy adresované k jedinci. 

V souvislosti s osobami se zdravotním postižením se také hovoří o inkluzi.  

                                                
47 NOVOSAD, L. 1997, s. 9 
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„Inkluze se dá chápat jako stav, kdy se člověk s postižením rodí do společnosti, která 

akceptuje jeho odlišnost a odlišnost každého svého člena, kdy je tedy normální být jiný; 

takové dítě se rodí do společnosti, která se nad jeho stavem vůbec nepozastavuje“48.  

                                                
48 BAZALOVÁ. 2006, s. 7 
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3 Systém sociální péče v ČR    

 
V současné době ve všech vyspělých zemích hraje významnou roli sociální 

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

kontroverzním a zpravidla i různě interpretovaným a velice náročným na veřejné 

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

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

k rozvoji jeho osobnosti a kvality života“49. 

Sociální politika je tedy velice široký pojem. Spadá pod něj sociální péče, 

sociální pomoc, pomoc v nezaměstnanosti, důchody a důchodové pojištění, ale i otázky 

rovných příležitostí či sociálního vyčlenění. 

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

zabezpečení (social security). Sociální zabezpečení reaguje na společenskou poptávku 

po řešení mezních situací, ve kterých jednotlivec není schopen sám situaci zvládnout       

a  potřebuje pomoc společnosti. Bez pomoci se občan dostává do vážných existenčních 

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

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

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

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

se životními podmínkami lidí.  

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

jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování                        

a  odstraňování  následků sociálních událostí občanů“50. 

Základní životní situace a události, pro které byla schémata sociálního 

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

a  rodičovství, nemoc  a úraz, chudoba, invalidita, stáří, smrt živitele. 

 

                                                
49 KREBS, V. aj. 2005, s. 17. 
50 KREBS, V. aj. 2005, s. 139 
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V devadesátých letech byla zvolena koncepce, která je založená na třech 

víceméně samostatných systémech - pilířích: sociálního pojištění, státní sociální 

podpory a sociální pomoci. 

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

připravit odložením části peněžních prostředků na krytí budoucí nejisté sociální situace.  

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

– vdovecký důchod, sirotčí důchod, invalidní důchod; nemocenské pojištění, z kterého 

jsou vypláceny nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací 

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

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

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

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

rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče.   

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

občan schopen řešit vlastními silami. 

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

3.1 Sociální péče – pomoc 

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

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

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

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

důsledky sociálních rizik, nebo aby je nesl plně.  

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

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

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

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

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

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

péči, jako finanční pomoc na úhradu služeb pro osoby závislé na pomoci jiné osoby.  
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Dávky sociální péče jsou poskytovány při splnění stanovených podmínek. Jde 

zejména o jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky 

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

nákladů  na domácnost  a  nebo sociální služby.  

„Sociální rizika jsou označována také jako sociální události či sociální příhody, 

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

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

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

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

další důvod způsobující tíživou situaci“51. 

V rámci systému sociální pomoci se obtížné sociální situace stavu hmotné             

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

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

sociální pomoci, které by měl poskytovat stát prostřednictvím pověřených obecních 

úřadů. 

Jednotlivé formy sociální pomoci by měly být financovány ze státního rozpočtu               

z  rozpočtu obcí.  

Sociální pomoc vychází ze základního předpokladu, že každý občan nese 

odpovědnost sám za sebe a za svou budoucnost.  

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

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

nejrychleji sociální suverenitu, pomoci mu překonat přechodně stadium 

sociálněekonomických obtíží či řešit jeho trvalé sociálně svízelné postavení. 

Jedním ze základních cílů sociální pomoci je tedy zabránit propadu občana do 

trvalé sociální závislosti. Jedná se tedy především o pomoc aktivizující, která vede 

k dosažení způsobilosti k soběstačnému životu ve společnosti. 

 

 

 

                                                
51 KREBS, V.  aj.  2005. s. 158 



 41 

3.1.1 Stavy hmotné a sociální nouze 

Rozlišujeme dvě obtížné sociální situace - stav hmotné nouze a stav sociální 

nouze. 

„Hmotná nouze je stav, kdy člověk nemá dostatečné příjmy, aby si vlastním 

přičiněním zabezpečil základní životní podmínky. Osoba, která nemůže vlastním 

přičiněním nebo za pomoci své rodiny tyto podmínky splnit (typicky v důsledku nízkého 

příjmu) a nedisponuje ani majetkem, jehož prodejem, pronájmem či jiným využitím by 

mohla získat prostředky k zajištění svých potřeb, má nárok na pomoc od státu. 

Společensky uznanou hranicí příjmu občana, pod níž nastává stav hmotné nouze je  tzv. 

životní minimum, které je stanoveno právní normou“52. 

Stav hmotné nouze vzniká často ztrátou zaměstnání, nízkým příjmem, nemocí, 

invaliditou nebo stářím. Formou pomoci jsou nejčastěji doplnění příjmů prostřednictvím 

peněžních nebo věcných dávek.  

„Za stav sociální nouze považujeme situaci kdy jedinec, který není schopen 

zabezpečovat své základní životní a sociální potřeby, zejména ve smyslu zabezpečení 

péče o svou osobu, o svá práva a o oprávněné zájmy a potřeby, o svou výživu                    

a domácnost. Zejména z důvodu nízkého věku, zdravotního stavu, dysfunkce rodiny, 

absence sociálního zázemí atd. takový občan má právo na dostupnou, dostatečnou             

a  kvalifikovanou  sociální pomoc nejčastěji formou sociální služby“53. 

V souvislosti s  hmotnou a sociální nouzí je spojován pojem chudoba.                  

Chudoba označuje sociální status člověka vyznačující se hmotným nedostatkem. 

V dnešní době se díky medializaci pojem chudoba spojuje zejména s životními poměry 

lidí v rozvojových zemích a používá se pro stav, který nezajišťuje člověku základní 

podmínky pro důstojný život a uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb. Je spojen 

se značnou hmotnou nouzí, nedostatkem potravin, nezávadné pitné vody, ošacení, 

špatné situace s bydlením, nedostatečným či žádným přístupem k základní zdravotní 

péči, vzdělání, apod. Důsledkem chudoby bývá chronický hlad, podvýživa, 

                                                
52 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotn%C3%A1_nouze 
53 http://politika-socialna.studentske.eu/2008/10/nouze-rozliujeme-dvoj-stav-nouze.html 
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nevzdělanost, vysoká dětská úmrtnost apod.  Primární  chudoba  je  absolutní nedostatek 

prostředků na obživu, lidé se v ní ocitli primárně. 

Sekundární chudoba znamená, že se lidé mohli do toho spodního pásma dostat 

náhodně, svou neopatrností.  

Chudobu lze dělit také na absolutní chudobu, o které hovoříme v případě, že se 

člověk dostane do stavu, kdy není schopen uspokojit své nejzákladnější potřeby, jako je 

zajištění potravy a ošacení. Tento druh chudoby může dojít až do stavu, kdy je ohrožen 

život takto postižené osoby. Dalším druhem je tzv. relativní chudoba, což je stav, kdy 

jedinec nebo rodina uspokojují své sociální potřeby na výrazně nižší úrovni než je 

průměrná úroveň v dané společnosti. 

Chudobu lze také dělit na objektivní a subjektivní. Objektivní chudobu určuje 

stát, který stanoví konkrétně, co znamená uspokojování základních lidských potřeb           

a určí, komu přísluší jaká pomoc. Subjektivní chudoba je vlastní hodnocení svého stavu, 

které nemusí být shodné s objektivní chudobou a neplynou z toho žádné důsledky. 

3.2 Právní úprava sociální péče 

 

Dle Matouškova výkladu: „Sociální péče vyplývá ze společenské solidarity         

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

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

Sociální péče se realizuje sociálním pojištěním, zdravotním pojištěním, státními 

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

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

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

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

ochrana, ústavní péče, mimořádné výhody pro některé skupiny obyvatel těžce zdravotně 

postižených. Cílovou skupinou sociální péče jsou občané, kteří nejsou dostatečně 

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

vysokému věku nebo zdravotnímu stavu, a ti, kteří nemohou vlastními silami překonat 

nepříznivou situaci. Za sociální péči se považuje i péče poskytovaná občanům ve 
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zdravotnických zařízeních, pokud nemohou být z tohoto zařízení propuštěni, neboť se 

neobejdou bez pomoci a přiměřená pomoc jim není dostupná“54.  

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

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

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

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

obce s rozšířenou působností, pověřený obecní úřad a obecní úřad.  

Právní úprava sociální péče je obsažena především v těchto zákonech a vyhláškách: 

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

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

znění pozdějších předpisů 

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

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

pozdějších předpisů 

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

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

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

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

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

předpisů 

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

o  sociálních službách 

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

3.2.1 Financování sociální péče 

„V rámci sociální péče lze rozlišovat financování sociálních služeb                      

a  financování dávek sociální péče. U sociálních služeb můžeme rozlišovat dvě základní 

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

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

dotován občan, tj. občan obdrží sociální dávku, aby si sám mohl koupit sociální službu, 
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kterou potřebuje. U dávek sociální péče jde převážně o financování ze státního 

rozpočtu“55.  

Financování sociální péče je vícezdrojové, finanční prostředky na jednotlivé 

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

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

a sociálních služeb nebo jejich rodinní příslušníci. 

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

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

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

působnosti.  

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

a obcím na výkon zřizovatelských funkcí, dotace nestátním neziskovým organizacím 

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

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

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

a  náklady  související se sociální prací, kterou sám vykonává.  

Finanční prostředky kraje na financování sociální péče jsou tvořeny z příspěvků 

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

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

krajům poskytovány ze státního rozpočtu účelové dotace na podporu nestátních 

neziskových organizací poskytujících sociální služby. Z vlastních zdrojů kraje 

dofinancovávají provoz vlastních zařízení a provoz obecních zařízení sociálních služeb 

a také podporují činnost nestátních neziskových organizací poskytujících sociální 

služby. 

Obcím je poskytována ze státního rozpočtu dotace na podporu provozu domovů 

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

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

dávek sociální péče jsou obcím poskytovány ze státního rozpočtu. 

 
                                                
55 TRÖSTER, P. aj. 2000,  s. 91                                                            



 45 

Z vlastních zdrojů obce dofinancovávají provoz vlastních zařízení a také 

podporují činnost nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby.  

Nestátní neziskové organizace jsou financovány ze státního rozpočtu, z rozpočtů 

krajů a obcí, z příjmů od uživatelů sociálních služeb a z ostatních zdrojů (dary, nadace 

atd.). 

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

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

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

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

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

doplňkové a mělo by zabezpečovat kvalitativní rozvoj služeb nebo upravovat specifické 

rozdíly dané regionem nebo cílovou skupinou klientů“56. 

3.3 Formy zabezpečení seniorů  a  osob se zdravotním postižením   

Zákonný základ této oblasti spočívá v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Ten je dále konkretizován v jeho prováděcí 

vyhlášce č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Nutno dodat, že s účinností  od   

1. 1. 2007  se obsah těchto dvou předpisů omezil de facto jen na oblast sociální péče      

o osoby s těžkým zdravotním postižením.  

Jedním ze základních sociálních systémů je důchodové pojištění, které je 

zakotveno v zákoně č. 155/1995 Sb., v platném znění. 

Zdravotně postiženým občanům je ze systému sociální péče poskytována podpora, 

jejímž cílem je především přispět k odstranění bariér, které s sebou zdravotní postižení 

přináší. 

„Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které 

podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle 

druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě 

průvodce; těmto občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné 

výhody I. stupně, občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány 
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mimořádné výhody II. stupně a občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením            

a potřebou průvodce jsou přiznávány mimořádné výhody III. stupně. Stupeň 

mimořádných výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod, a to I. stupeň průkaz TP,  

II. stupeň průkaz  ZTP a III. stupeň  průkaz ZTP/P“57. 

Jedná se o přiznání určitého statutu občanovi s těžkým zdravotním postižením, kdy 

tento statut může mít význam i v jiných oblastech mimo samotný systém sociální péče. 

Přiznáním mimořádných výhod tak může vzniknout osobě nárok na některé příspěvky 

upravené ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., ale i na řadu dalších výhod upravených jinými 

právními předpisy. 

 3.3.1 Nároky vyplývající z vyhlášky č. 182/1991 Sb. 
 

Vyhláška č. 182/1991 Sb., patří k nejvýznamnějším předpisům v sociální oblasti. 

Upravuje posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti, podmínky pro 

poskytování mimořádných výhod, problematiku příspěvků. Přestože příspěvky v ní 

obsažené jsou členěny na jednorázové a opakované, po obsahové stránce vycházejí ze 

dvou základních pojmů – „těžce zdravotně postižený občan“ a „občan s těžkými vadami 

nosného nebo pohybového ústrojí“. Pojem „těžce zdravotně postižený občan“ není ve 

vyhlášce přímo definován, ale z § 31 vyplývá, že bude takovým občanem ten, komu 

byly přiznány výhody jakéhokoliv stupně.  

Dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze poskytovat tyto 

příspěvky:  

 jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek  

 příspěvek na úpravu bytu 

 příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 

 příspěvek na provoz motorového vozidla 

 příspěvek na individuální dopravu 

 příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 

 příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 

                                                
57 Zákon č. 100/1988 Sb.  



 47 

3.3.2 Nároky vyplývající ze zákona č. 155/1995 Sb. 

 

V České republice je důchodové pojištění zakotveno v zákoně č. 155/1995 Sb.,                          

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zejména pro občany se 

zdravotním postižením má mimořádný význam prováděcí předpis k tomuto zákonu, 

jímž je vyhláška  č. 284/1995 Sb., v platné znění. 

Z důchodového pojištění se poskytují následující důchody: 

 Starobní důchod 

 Invalidní důchod 

 Vdovský - vdovecký důchod 

 Sirotčí důchod 

 

Všechny důchody jsou nárokové. Pro vznik nároku se vyžaduje splnění dvou 

podmínek. První má charakter sociální události, tj. skutečnosti nezávislé na vůli občana. 

Takovými sociálními událostmi jsou například dosažení důchodového věku, invalidita, 

ovdovění či osiření. Druhou podmínkou je splnění potřebné doby pojištění, kdy délka 

pojištění je závislá na typu přiznávaného důchodu. Výjimku tvoří pouze plná invalidita 

z mládí, kdy se doba pojištění nevyžaduje. 

3.3.2.1 Starobní důchod  

 
Do roku 2009 měl nárok na starobní důchod pojištěnec, jestliže splnil podmínku 

pojištění nejméně 25 let a dosáhl alespoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní 

důchod, nebo 15 let pojištění a dosáhl alespoň 65 let věku. Do doby pojištění se přitom 

započítávala nejen doba, kdy občan odváděl ze svého příjmu sociální pojištění, 

nejčastěji ze zaměstnání, ale také náhradní doby, jako např. doba studia, evidence na 

úřadu práce (maximálně 3 roky), péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba    

a civilní služba, péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně 

bezmocnou osobu starší 80 let.  
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I po 1. 1. 2010 bude muset žadatel o starobní důchod splnit dvě základní 

podmínky, a to dosažení důchodového věku a dobu pojištění. Doba pojištění se však 

zvýšila z 25 let na 26 let.  

Důchodový věk se prodlužuje na 65 let a je rozdílný pro muže a ženy, které 

vychovaly dvě a více dětí. Doba pojištění se zvyšuje z 25 let na 35 let, kdy doba 

pojištění se bude zvyšovat postupně, v letošním roce to bude 26 let pojištění. Od 

letošního roku (2010) se také již nezapočítává do doby pojištění doba studia. 

Další možností je předčasný odchod do důchodu. K tomu je nutné dosáhnout 

alespoň věku 60 let, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let nebo pokud do dosažení 

důchodového věku chybí pojištěnci ode dne přiznání důchodu nejvýše 3 roky. Nadále 

platí pro vybrané skupiny obyvatel možnost přiznání starobního důchodu v mnohem 

nižším věku. 

Starobní důchod je nadále dvousložkový, skládá se ze základní výměry                  

a  z  procentní výměry. 

3.3.2.2 Invalidní důchod 

 
Na plný invalidní důchod měl do konce roku 2009 nárok pojištěnec, jestliže se 

stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud ke dni vzniku plné 

invalidity nesplnil podmínky nároku na starobní důchod nebo se plně invalidním stal 

následkem pracovního úrazu.  

Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se 

vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho 

schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným schopnostem. 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí: 

 do 20 let méně než 1 rok, 

 20 – 22 let 1 rok, 

 22 – 24 let 2 roky, 

 24 – 26 let 3 roky, 

 26 – 28 let 4 roky, 
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 nad 28 let 5 roků. 

Do konce roku 2009 byly vypláceny dva druhy invalidních důchodů, částečný 

invalidní důchod a plný invalidní důchod. Na plný invalidní důchod měl nárok 

pojištěnec, jemuž klesla výdělečná schopnost v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu o 66 %, na částečný invalidní důchod měl nárok pojištěnec, jemuž schopnost 

výdělečné činnosti v důsledku nepříznivého zdravotního stavu poklesla nejméně            

o  33 %, za podmínky splnění doby pojištění. 

Nově od 1. 1. 2010 plný a částečný invalidní důchod nahradila jediná invalidita 

rozdělená do třech stupňů podle procentního poklesu pracovní schopnosti.   

Plný invalidní důchod, který byl pojištěnci již přiznán, se považuje od 1. 1. 2010 

za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, a náleží ve stejné výši. 

Částečný invalidní důchod, který byl  již přiznán, se považuje za od 1. 1. 2010 za 

invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, pokud schopnost soustavné výdělečné 

činnosti poklesla nejméně o 50 %, pokud je pokles schopnosti soustavné výdělečné 

činnosti nižší než 50 %, jedná se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. 

Pokud o invalidní důchod žádá pojištěnec teprve v roce 2010, platí pro něj již 

beze zbytku nové podmínky. 

 invalidita třetího stupně se týká osoby, pokud dojde k poklesu pracovní 

schopnosti nejméně o 70% 

 invalidita druhého stupně se týká osoby, pokud dojde k poklesu pracovní 

schopnosti nejméně o 50 % 

 invalidita prvního stupně se týká  osoby,  pokud  dojde k  poklesu pracovní 

schopnosti nejméně o 35% 

3.3.2.3  Vdovský -  vdovecký důchod 

Ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, má vdova (vdovec) nárok na 

vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže: 

 byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo 
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 splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní 

důchod nebo podmínku nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem 

pracovního úrazu 

Od ledna letošního roku již není pro pobírání důchodu po uplynutí jednoho roku od 

smrti manžela (manželky) rozhodující dosažení věku 55 let u žen a 58 let u mužů jako 

tomu bylo v roce 2009. Nově dochází ke sjednocení hranice tak, že je rozhodující 

dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk mužů stejného data narození, 

pokud skutečný důchodový věk není nižší. Dále nově platí, že dojde-li po zániku nároku 

na vdovský (vdovecký) důchod k jeho obnově, tak nesmí být výše procentní výměry 

nové dávky nižší. 

Ze zákona má vdova (vdovec) nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku od 

smrti manžela. Při splnění zákonných podmínek lze pobírat vdovský důchod i po 

uplynutí jednoho roku, pokud vdova: 

 pečuje o nezaopatřené dítě 

 pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) 

 pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije                   

v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 

nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) 

 je invalidní ve třetím stupni 

 dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže 

stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší 

Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká. V tomto případě 

však má vdova nárok na částku ve výši 12 měsíčních splátek vdovského nebo 

vdoveckého důchodu. Částka je splatná do 3 měsíců. 

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z výše uvedených 

podmínek do pěti let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. 

Dosáhne-li vdova (vdovec) potřebného věku pro nárok na důchod do šesti let od 

úmrtí partnera, má na něj také nárok.  
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4 Zákon o sociálních službách a související legislativa 

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

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

že tímto zákonem byla dokončena přeměna systému sociálního zabezpečení založeného 

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

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

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

č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi a provádějícím předpisem, jímž je vyhláška č. 504/2006 Sb. 

Pochopitelně všechny předpisy je nutné používat v platném znění, tj. s přihlédnutím 

k jejich novelizaci.  

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

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

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

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

upravená zákonem o sociálních službách nesrovnatelně širší.  

       Nejvýznamnější změny nastaly zejména v těchto oblastech:  

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

 poskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce poskytování 

sociálních služeb 

 úprava postavení a kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách 

 důraz na kvalitu sociálních služeb a dodržování Standardů kvality v sociálních 

službách 

 poskytování bezplatného základního sociálního poradenství všemi sociálními 

poskytovateli 

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

u osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením dosažení 

příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, 
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sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti 

považován za běžný)  

 

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

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

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

potřebují obvykle pomoc druhé osoby.  

Sociální službu zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb. Pokud zabezpečují 

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

činnost za poskytování sociální služby. 

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

skupiny co nejširší nabídku služeb a péče.   

V určité historické době se institucionální péče zdála nejen ideální, ale také jedinou 

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

a zdravotně postižených osob, které stihla v různé míře nesoběstačnost. Došlo ale k řadě 

nových problémů. Starých a zdravotně postižených osob je a bude mnoho, nelze je 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a nikoliv mimo ni. 

Sociální služby umožňují člověku ohroženému sociálním vyloučením participovat 

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

a  kulturnímu  a společenskému životu. 
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Nový systém umožňuje poskytovatelům přesnější vymezení rozsahu služeb, které 

poskytují, a zároveň dát uživatelům sociálních služeb možnost výběru takového 

poskytovatele, který nabízí pro uživatele nejvhodnější sociální službu. Poskytování 

sociálních služeb je zákonem o sociálních službách nově založeno na smluvním 

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

pomůže podpořit vlastní aktivitu vedoucí k řešení nepříznivé situace.  

Důležitým principem je možnost kombinace různých druhů služeb a také kombinace 

služeb s pomocí a podporou ze strany rodiny či jiných lidí. 

4.1 Členění sociálních služeb 

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

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

kritériem pro členění sociálních služeb používaných zákonem jsou služby poskytované 

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

a  ambulantní. 

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

 Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb. Sociální 

poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 

přispívající k řešení jejich situace. Zákon vymezuje základní sociální 

poradenství jako součást všech druhů sociálních služeb a odborné sociální 

poradenství. Tato služba je bezplatná a obsahuje poradenství, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Cílem je poskytnutí informací. 

 Služby sociální péče jsou služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní 

potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka. 

Prostřednictvím služeb sociální péče je zajišťována pomoc při péči o vlastní 

osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

ošetřování, pomoc s  výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování  

kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Cílem služeb je mimo jiné  
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 podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti   

uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo 

zachování původního životního stylu  

  rozvíjet  schopnost  uživatelů služeb a  umožnit  jim,  pokud toho mohou  

být schopni,  vést samostatný život 

 Služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, 

které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky                 

a  způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím 

prostředí a ohrožení práv oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické 

osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich 

nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením 

nežádoucích společenských jevů.  

 

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

která služby využívá, pobírá příspěvek na péči či nikoliv.  

 

 Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se 

poskytuje bez časového omezení, v  přirozeném sociálním prostředí osob a při 

činnostech, které osoba potřebuje. 

 Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech 

osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

 Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová  

a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 

ohrožení zdraví nebo života v  případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu 

nebo schopností.  
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 Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby 

poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. Napomáhají těmto 

osobám vyřídit si osobně vlastní záležitosti. 

 Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby.  

 Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

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

přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 

odpočinek. 

 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

 Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

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

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

 Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

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

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení           

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
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 Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. 

 Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo 

závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  

 Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního 

bydlení. 

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  

poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní 

zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se 

obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 

zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc 

osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování 

terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních 

služeb v zařízeních sociálních služeb. 

„Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto vyloučeny pro krizovou sociální situaci, životní návyky  a způsob života vedoucí ke 

konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv                      

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

prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit 

společnost před vznikem a šířením  nežádoucích  společenských jevů“58. 
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Službami sociální prevence podle zákona o sociálních službách jsou: 

° raná péče ° telefonická krizová péče ° tlumočnické služby ° azylové domy ° domy na 

půl cesty ° kontaktní centra ° krizová pomoc ° intervenční centra ° nízkoprahová denní 

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

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ° sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením ° sociálně terapeutické dílny ° terapeutické komunity 

° terénní programy ° sociální rehabilitace °    

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

činnosti oprávnění podle tohoto zákona. 

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

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

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

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

v dohodnutém rozsahu oprávněným poskytovatelem.  

4.2 Příspěvek na péči  

Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb je 

poskytování nového druhu peněžní dávky – příspěvku na péči. Jedná se o nově 

zavedenou státní dávku, která posiluje soběstačnost uživatele sociálních služeb. 

Příspěvek na péči vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v jehož 

druhé části jsou uvedeny základní zákonné indicie týkající se podmínek určení, řízení ve 

věcech příspěvku, vyplácení a kontroly využívání příspěvku.  

Zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2007.  Příspěvek na péči nahrazuje dvě dávky 

– zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou, poskytované 

podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, které byly k  31. 12. 2006 

zrušeny. 

Příspěvek na péči je pravidelná opakující se sociální dávka a náleží lidem, kteří 

jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to 

v oblasti běžné péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí 
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především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní 

hygieny, oblékání, pohybu. 

Soběstačností se rozumí úkony umožňující účastnit se sociálního života,             

tj. komunikovat, nakládat s penězi či s předměty osobní potřeby, obstarat si osobní 

záležitosti, uvařit si, vyprat, uklidit. 

Příspěvek na péči je vyplácen osobě, které péče náleží, nikoliv tomu, kdo péči 

poskytuje. 

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci             

a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy spotřebován jako 

úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na 

výdaje, které vzniknou pečující osobě, např. rodinnému příslušníkovi nebo jiné osobě, 

která není poskytovatelem sociální služby. Oba výše uvedené způsoby může příjemce 

příspěvku kombinovat dle vlastní potřeby. 

Záměrem státu prostřednictvím schváleného zákona o sociálních službách je 

umožnit příjemci příspěvku na péči samostatně rozhodovat o sociální službě, která mu 

bude poskytovat pomoc, která bude odpovídat jeho individuálním požadavkům. 

Příjemce příspěvku si dle vlastního uvážení zajistí potřebnou pomoc v rámci rodiny 

nebo prostřednictvím poskytovatele sociálních služeb, který je v regionu dosažitelný.  

4.2.1 Podmínky nároku na příspěvek na péči 

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

za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči 

o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm 

závislosti“59. 

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

péče  o  zdravé  a handicapované dítě do jednoho roku není rozdílu. 

                                                
59 Zákon č. 108/2006 Sb., § 7 
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Tato nově zavedená státní sociální dávka, která posiluje soběstačnost uživatele 

sociálních služeb, nezkoumá výši příjmu žadatele.  

4.2.2 Stupně závislosti a výše příspěvku na péči 

Při stanovení stupně závislosti se posuzuje péče o vlastní osobu a soběstačnost. 

Při sociálním šetření žadatel o příspěvek zodpoví 18 otázek týkajících se úkonů péče       

o vlastní osobu a 18 otázek týkajících se úkonů soběstačnosti a to na škále – zvládá, 

zvládá s dohledem, zvládá s pomocí a nezvládá. Počet úkonů, při kterých osoba 

potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu každodenní dohled, 

pomoc nebo je nezvládá, určuje, do kterého stupně bude zařazena.  

Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se 

hodnotí schopnost zvládat např. tyto úkony: příprava stravy, podávání stravy, mytí, 

koupání, stání, chůze po schodech, orientace v přirozeném prostředí, provedení si 

jednoduchého ošetření, dodržování léčebného režimu. 

Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí 

schopnost zvládat např. tyto úkony: komunikace, nakládání s penězi, obstarávání 

osobních záležitostí, péče o prádlo, běžný úklid domácnosti, mytí nádobí. 

Schopnost zvládnout péči o sebe a být soběstačný je u každého člověka různá, 

proto zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti na pomoci druhých osob, a to od mírné 

závislosti na pomoci až po závislost úplnou. Hodnocení je realizováno ve čtyřbodové 

škále odvíjející se od míry pomoci druhé osoby. 

Základní vymezení stupňů je uvedeno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách,  v § 8. Jedná se  o : 

a) stupeň I    – lehká  závislost 

b) stupeň II   – středně těžká závislost 

c) stupeň III  – těžká závislost 

d) stupeň IV  – úplná závislost 
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Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí dle § 11 za kalendářní měsíc: 

a) 3.000,- Kč pro lehkou závislost ve stupni I 

b) 5.000,- Kč pro středně těžkou závislost ve stupni II 

c) 9.000,- Kč pro těžkou závislost ve stupni III 

d) 12.000,- Kč pro úplnou závislost ve stupni IV 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let věku činí dle § 11 za kalendářní měsíc: 

a) 2.000,- Kč pro lehkou závislost ve stupni I 

b) 4.000,- Kč pro středně těžkou závislost ve stupni II 

c) 8.000,- Kč pro těžkou závislost ve stupni III 

d) 12.000,- Kč pro úplnou závislost ve stupni IV 

4.2.3 Řízení o příspěvku na péči 

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

tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. U nezletilých osob 

podává žádost jejich zákonný zástupce. V žádosti je žadatel povinen uvést všechny 

požadované údaje, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být 

příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat.  

Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který 

zahajuje pracovník místně příslušného úřadu. Tento pracovník provede i sociální šetření 

v přirozeném prostředí žadatele. Žadatel je povinen se tomuto šetření podrobit. Účelem 

je objektivně zjistit životní podmínky žadatele a jeho schopnost zvládat péči o vlastní 

osobu a být soběstačný v přirozeném sociálním prostředí,  tj. v místě, kde žije.  

Řízení o udělení příspěvku se skládá ze dvou částí – posouzení zdravotního 

stavu  žadatele  a sociálního šetření. 

Způsob provádění sociálních šetření závislostí je již v kompetenci samotných 

obecních úřadů obcí s  rozšířenou působností. Sociální šetření vykonávají sociální 

pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vede řízení o příspěvku. 

Šetření je prováděno v místě skutečného bydliště žadatele o příspěvek, a to za účelem 

zjištění jeho schopnosti samostatného života v jeho přirozeném sociálním prostředí. 

Cílem sociálního šetření v přirozeném sociálním prostředí je co nejobjektivnější 
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posouzení míry schopnosti žadatele postarat se o sebe a posouzení uzpůsobení 

domácnosti žadatelovým schopnostem sebeobsluhy. 

Techniky zjišťování schopnosti žadatele lze rozdělit na ty, jež se zaměřují na 

poznání osoby žadatele a na ty, jež se soustředí na poznávání jeho přirozeného 

sociálního prostředí. V mnoha  případech  je  vhodné, aby se sociálního šetření účastnili 

i rodinní příslušníci a pečující osoby. Sociální šetření závislosti na pomoci jiné osoby je 

založeno především na rozhovoru s posuzovanou osobou. Přítomnost pečující osoby je 

vhodná především v případě nezletilosti žadatele, duševní poruchy či jiného   

zdravotního  handicapu žadatele.  

Kromě aktivního naslouchání, které by se mělo prolínat celým rozhovorem, se 

užívá i techniky pozorování přirozeného prostředí, ve kterém žadatel žije. Je to nedílná 

součást sociálního šetření, aby bylo rozlišeno, zda je důvodem nezvládání úkonů 

žadatelův zdravotní stav nebo nevhodnost jeho přirozeného sociálního prostředí. 

V případě nejistoty sociálního pracovníka je vhodné experimentální ověření 

schopnosti žadatele zvládnout některý z úkonů, neboť někteří žadatelé své možnosti        

a  schopnosti  přeceňují a někteří zase naopak. 

Výsledky sociálního šetření jsou zaznamenány v záznamu sociálního šetření       

a jsou doplněny  souhrnnou  zprávou ze šetření. Společně s kopií žádosti žadatele            

a návrhem stupně závislosti jsou zaslány příslušnému posudkovému lékaři s žádostí      

o  posouzení stupně závislosti žadatele o příspěvek.  

Po provedení sociálního šetření se žádostí zabývá posudkový lékař příslušného 

úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele 

pečovat o sebe a být soběstačný. Posudkový lékař při tom vychází i z výsledku 

sociálního šetření. Pro účely posouzení si může vyžádat specializované vyšetření nebo 

vyšetření provést sám. V těchto případech je žadatel povinen se těmto vyšetřením 

podrobit. Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených procedur, ztrácí 

možnost získat příspěvek na péči.  

Posouzení posudkovým lékařem úřadu práce bude vycházet především 

z písemné dokumentace, kterou mu poskytne ošetřující lékař žadatele, a v případě 
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nutnosti provedení vlastního vyšetření navštíví žadatele v jeho přirozeném sociálním 

prostředí. Po posouzení posudkovým lékařem vydá příslušný úřad obce s rozšířenou 

působností rozhodnutí o přiznání a výši příspěvku či o zamítnutí příspěvku. Vychází 

z výsledku sociálního šetření a posudku lékaře úřadu práce. 

Příspěvek je vyplácen v daném měsíci, za který náleží. Tímto měsícem bude ten, 

v němž byla podána žádost o příspěvek. Zákon umožňuje vyplácet příspěvek 

v hotovosti (pokladnou), poštovní poukázkou i bezhotovostně na účet. 

4.2.4 Kontrola využívání příspěvku na péči 

Ze zákona o sociálních službách vyplývá povinnost obecního úřadu s rozšířenou 

působností, který rozhodl o přiznání příspěvku, kontrolovat, zda byl příspěvek využit na 

zajištění pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována pomoc 

odpovídající stanovenému stupni závislosti. Cílem kontrolního sociálního šetření by 

mělo být zjištění kvality poskytované péče a rozsah využití příspěvku na péči jeho 

příjemcem. 

Sociální pracovník obecního úřadu s  rozšířenou působností je na základě 

souhlasu osoby oprávněn vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení 

sociálního šetření  a  kontroly využívání příspěvku. 

Zjistí-li sociální pracovník při šetření nedostatky velmi závažného charakteru 

v poskytovaných službách, může být výplata příspěvku zastavena nebo může být 

příspěvek odňat. V případě registrovaného poskytovatele je povinností informovat            

o nedostatcích orgán, který o registraci rozhodl, tj. krajský úřad nebo ministerstvo. 

Na základně kontrolního sociálního šetření mohou být zjištěny i nové 

skutečnosti, které vedou k podání žádosti o zvýšení stupně závislosti na pomoci jiné 

osoby. 
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4.2.5 Klady a úskalí příspěvku na péči  

Od 1. ledna 2007 se naplnilo očekávání uživatelů sociálních služeb a jejich 

poskytovatelů, neboť zákon o sociálních službách se stal realitou a každodenní součástí 

života lidí, kteří jsou buď závislí na sociálních službách  nebo sociální služby poskytují.  

Hlavním požadavkem, lidí závislých na sociálních službách, bylo, aby jim nový 

zákon přinesl právo na svobodnou volbu způsobu a zajištění sociální služby, aby jim 

zajistil dostupnost péče, aby nový zákon garantoval kvalitu poskytované péče a umožnil 

jim účastnit se rozhodovacích procesů o formě poskytování sociálních služeb. Součástí 

tohoto očekávání bylo také, že dojde k postupné deinstitucionalizaci sociálních služeb, 

to znamená, že služby budou více a více poskytovány mimo kamenné budovy 

v bydlištích klientů, kde mají přirozené sociální vazby, které nechtějí opustit. 

Zákon stanovil minimum povinností žadatelům nezbytných k tomu, aby             

o příspěvek mohli žádat. Smluvní vztah mezi uživatelem příspěvku a poskytovatelem 

sociální služby umožňuje, aby si klient mohl vybrat mezi poskytovateli, aby si rozhodl, 

jakou péči si za své peníze zvolí. Zákon navíc garantuje kvalitu služeb, protože 

ustanovuje standardy kvality sociálních služeb a provádí podrobné inspekce 

poskytovatelů sociálních služeb. Nově je stanovena i povinnost obcím, že v případě 

krizové situace občana musí obec zajistit služby k odvrácení ohrožení života či zdraví. 

I když zákon preferuje terénní sociální služby před službami institucionálními, 

v praxi nový systém dotací napomáhá větší finanční stabilitě velkých poskytovatelů 

institucionálních služeb.  

Očekávání poskytovatelů sociálních služeb byla směrována především na 

rovnost poskytovatelů v otázce finančních prostředků a na zajištění stejných práv             

a povinností pro všechny poskytovatele sociálních služeb. Očekávalo se jasné vymezení 

činností jednotlivých druhů služeb a právo na úhradu nákladů sociálních služeb. Zákon 

právně zakotvuje rovnost poskytovatelů sociálních služeb, určuje stejné povinnosti pro 

všechny poskytovatele a zaručuje vícezdrojové financování poskytovaných služeb. 

Na druhé straně stanovil mnoho administrativních povinností, které 

poskytovatele zatěžují. Poskytovatel musí být zaregistrován a k registraci musí splnit 
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řadu povinností. Má povinnosti v oblasti vzdělávání pracovníků, musí se podrobit 

kontrole inspekce kvality, musí naplnit standardy kvality, vše musí mít dokonale 

zdokumentováno a zpracováno, veškeré změny, i personální, musí ohlašovat.  

Klady zákona jsou – možnosti výběru, vlastní iniciativa klienta, menší počet lidí 

umístěných v ústavech. 

Mezi zápory patří například nevyužití příspěvku na služby, možnost zneužití 

příspěvku, nízká výše příspěvku, kdy nestačí v některých situacích na pokrytí všech 

služeb. V případě osobní asistence, která v regionu Varnsdorfsko není ani zabezpečena, 

nestačí příspěvek na úhradu této služby a pro člověka je jediným řešením ústavní pobyt. 

Ačkoliv jde v celé oblasti sociální péče o kvalitu lidských životů, ve většině 

problémů dominují finance. Často řeší klient dilema, zda utratit příspěvek za sociální 

služby, na které náleží, nebo raději za živobytí.  

Příspěvek na péči se jeví jako výborný nápad, ale nový systém se od začátku 

potýká s řadou nevyřešených problémů. Příspěvek není účelně využíván a přiznaná výše 

příspěvku často neodpovídá potřebám příjemce. Tabulkový způsob hodnocení stupně 

závislosti není přizpůsoben jednotlivým skupinám osob se zdravotním postižením.  

Kontrola využívání příspěvku pracovníky obecních úřadů a odhalování 

potenciálních uživatelů je nedostačující, a to především z časových důvodů, neboť 

pracovníci jsou zatíženi rozsáhlou administrativou a vysokým počtem klientů na 

pracovníka. 

Ke zvýšení kvality sociálních služeb přispívá zavedení odborné způsobilosti 

sociálního pracovníka. Nastavené povinné vzdělání je přísné, řada současných 

pracovníků podmínku vzdělání nesplňuje. Úhrada ceny vzdělávacích kursů je neúnosná 

pro ně samotné a často i pro organizace, ve kterých pracují.  

Problémy s  administrativou, vzděláváním sociálních pracovníků, plnění 

standardů služeb, podmínky registrace a financování sociálních služeb je pro mnohé 

„malé“ organizace – poskytovatele natolik zátěžové, že službu raději neregistrují            

a  nebudou poskytovat. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5  Informace o regionu  

Obsahem mé diplomové práce je problematika využívání příspěvku na péči 

v regionu Varnsdorfsko. Než se začnu zabývat praktickou částí problematiky seniorů      

a osob se zdravotním postižením v tomto regionu, považuji za vhodné v úvodu 

praktické části  stručně popsat region Varnsdorfsko. 

Město Varnsdorf  leží ve Šluknovském výběžku, který je  nejsevernějším cípem 

České republiky. Šluknovský výběžek  je tvořen 18 obcemi se zhruba 54.500 obyvateli             

a rozprostírá se v severovýchodní části okresu Děčín. Je tvořen regiony Šluknovsko, 

Rumbursko a Varnsdorfsko. Město Varnsdorf je největším centrem Šluknovského 

výběžku a je pověřeným městem s rozšířenou působností. Pod jeho správní obvod patří 

města Chřibská a Varnsdorf, obce Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží     

a Rybniště. Počet obyvatel regionu Varnsdorfska činí zhruba 21.000 obyvatel.  

Ze statistik jednotlivých obecních úřadů obcí Šluknovského výběžku vyplývá, že                   

ke dni  30. 6. 2007 zde žilo 6 875 obyvatel starších 65 let, což je 12,7 % z počtu 

obyvatel. Stárnutí obyvatel se týká celé republiky a tedy i našeho regionu a obecně vede 

ke zvyšování požadavků na zdravotní a sociální péči. 

5.1  Přehled dostupných sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením ve výběžku  

 Přehled dostupných sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby 

starší 18 let v regionu Varnsdorfsko jsem získala kombinací informací z internetových 

stránek registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR, Katalogu sociálních služeb ve 

Šluknovském výběžku a vlastních znalostí a zkušeností s prací některých poskytovatelů 

v uváděném regionu.  

V regionu Šluknovského výběžku je několik pobytových zařízení, která nejsou 

určena pro občany Šluknovska. Např. v Dolní Poustevně a Krásné Lípě existuje řada 

sociálních služeb, převážně pobytových, která nejsou určena pro občany Šluknovska, 

zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy a služby jsou určené pro občany Prahy. 
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Převážně jsou však sociální služby ve výběžku zřízeny pro všechny občany Šluknovska, 

v případě pečovatelské služby je tato poskytována občanům obcí, která je zřizovatelem 

služby.  

Sociální služby můžeme dělit na pobytové, terénní a ambulantní.  Jsou 

poskytovány za úplatu nebo zdarma, některé služby jsou registrované, některé 

registrované nejsou. 

Kromě sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

(dospělé) jsou v regionu zastoupeny sociální služby poskytované dětem (dětské 

domovy), mládeži (výchovné ústavy, ústavy sociální péče, nízkoprahová zařízení), 

rodinám s dětmi (domovy pro matky s dětmi, azylové ubytovny), pro drogově závislé 

(kontaktní centra), pro osamělé a ohrožené sociálním vyloučením.  

Vzhledem k tomu, že diplomová práce pojednává o seniorech a osobách se 

zdravotním postižením, v přehledu sociálních služeb ve výběžku uvedu jen ty sociální 

služby, které se týkají tohoto okruhu osob.  

5.1.1 Pobytové sociální služby 

Pobytovými sociálními službami se rozumí služby spojené s  ubytováním 

v zařízení sociálních služeb. Pro občany Varnsdorfska jsou poskytovány tyto pobytové 

sociální služby: 

Domov pro seniory Filipov, jehož cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let, 

kteří potřebují péči jiné osoby a jsou příjemci příspěvku na péči. Diagnóza 

Alzheimerova choroba je pro přijetí vyloučená. 

Domov pro seniory Krásná Lípa, jehož cílovou skupinou jsou mladší senioři   

(50 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří jsou závislí na pomoci  jiné fyzické osoby       

a  osoby se sníženou mobilitou až úplně imobilní.  

Domov pro seniory Šluknov poskytuje sociální služby pro seniory starší 65 let. 

Domov se zvláštním režimem Jiříkov, kde je poskytován celoroční pobyt 

s komplexními službami pro dospělé klienty – osoby zdravotně postižené s chronickým 

a duševním onemocněním. 
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  Domov se zvláštním režimem Lipová poskytuje sociální a pobytové služby 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nebo stařecké demence. 

Cílovou skupinou jsou ženy s chronickým duševním onemocněním. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Krásná Lípa, jehož cílovou skupinu 

tvoří ženy s mentálním postižením, kombinovaným postižením a jiným zdravotním 

postižením  ve věku od 18  let, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 

lehké až úplné závislosti.  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Šluknov, jehož cílovou skupinou 

jsou  osoby  se zdravotním  postižením  ve věku od 40 let.   

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, kde je poskytován 

celoroční pobyt  s komplexními  službami pro klienty od 7 let věku.  Cílovou skupinou 

jsou osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením a osoby se 

zdravotním postižením. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jiříkov, kde cílovou skupinou jsou 

osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby          

s  mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, 

osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým postižením  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lobendava, kde jsou poskytovány 

služby mobilním i imobilním uživatelům, ženám i mužům od 19 do 80 let s mentálním 

postižením nebo v kombinaci s jiným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

osoby při zabezpečení jejich životních a osobních potřeb.   

5.1.2 Terénní sociální služby 

Terénními službami se rozumí služby, které jsou poskytovány osobě v jejím 

přirozeném sociálním prostředí. Pro občany Varnsdorfska jsou zabezpečeny tyto terénní 

sociální služby: 

Odlehčovací služby pro seniory , které zajišťuje p. o. Kostka Krásná Lípa                                                  

Odlehčovací službou se rozumí služba, jejímž cílem je dlouhodobě udržet člověka, 

který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí domova i v době, kdy jeho pečující 
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(příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat. Jedná se např. 

o pomoc při vyřizování záležitostí klientů na úřadech a v dalších institucích, ve snaze   

předcházet psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob. 

Odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením, které zajišťuje  Kostka 

Krásná Lípa, kdy cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním handicapem, osoby 

s mentálním postižením, osoby po propuštění z léčby úrazu nebo nemoci.  

NOEMA – komplexní domácí péče Rumburk. Cílovou skupinou jsou osoby         

s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby          

s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením a senioři. Poskytovanou službou jsou výkony na základě doporučení 

praktického lékaře, které hradí zdravotní pojišťovny.     

Pečovatelská služba Varnsdorf. Jedná se o terénní sociální službu poskytovanou 

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

zdravotního postižení. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením 

s přiznaným invalidním důchodem a senioři, tj. mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 

– 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).  

Podpora samostatného bydlení, zařízení chráněné bydlení, kterou poskytuje  

Agentura Pondělí se sídlem v Rumburku. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním 

postižením ze Šluknovska.  

Dobrovolnické centrum Výběžek - „Pomoc seniorům“, zajišťuje organizace 

CEDR se sídlem v Krásné Lípě. Dobrovolnický program s názvem Pomoc seniorům je 

služba určená starším občanům - seniorům v regionu Šluknovského výběžku a Českého 

Švýcarska. Senioři jsou skupinou, u které často hrozí riziko sociálního vyloučení. 

Senioři, jejichž stav je po zdravotní či sociální stránce horší, jsou postupně izolováni od 

zbytku komunity, ztrácí s komunitou kontakt. Postupem času nejsou již schopni se plně 

účastnit veřejného dění. Rozvoj dobrovolnictví v regionu se zapojením studentů, 

pracujících i samotných seniorů jako dobrovolníků pomůže tento trend zpomalit.  

Dobrovolnické centrum Výběžek - „Pomoc občanům s fyzickým a mentálním 

postižením v integraci do společnosti“. Pomocí realizace programu „Pomoc občanům     
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s fyzickým a mentálním postižením v integraci do společnosti“ se předpokládá, že se 

zlepší  psychosociální podmínky, kvalita života a zdraví tělesně a mentálně postižených 

obyvatel regionu Šluknovského výběžku a Českého Švýcarska.  

5.1.3 Ambulantní  sociální služby  

DONA linka (Praha)  pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího 

násilí, obětem trestné činnosti a osobám v krizi, určeno osobám ve Šluknovském 

výběžku. 

Modrá linka S.O.S.,  jedná se o krizovou intervenční linku, kam se mohou 

obracet lidé různých profesí i věku, ženy, muži i děti s akutními problémy, které si 

potřebují vyřešit. Anonymní rozhovor jim může pomoci od nepředloženého činu či 

strachu   

„Pryč se samotou" Farní Charita Rumburk  nabízí aktivity pro seniory, postižené               

a osamocené občany, kteří jsou v sociální izolaci. Aktivity se projevují především 

v organizování výletů, přednášek a poznávacích pobytů.  

  Senior servis – Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu  nabízí doprovod  

při nutných pochůzkách po městě, např. doprovod k lékaři, na úřady, ale i společnost ve 

chvílích osamění či krize. Asistence může být využita i rodinami, které pečují o člena 

rodiny a potřebují odlehčit. Neposkytuje odbornou pečovatelskou či zdravotní péči. 

POHÁDKA - klub seniorů a zdravotně postižených Varnsdorf zajišťuje 

setkávání seniorů a zdravotně postižených v příjemném prostředí, nabízí volnou zábavu 

nebo zábavu s programem.  

  Odborné sociální poradenství  Na Křižovatce o. s. Varnsdorf nabízí odborné 

sociální poradenství,  zprostředkování  kontaktu se společenským prostředím,  pomoc 

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílovou  

skupinou jsou osoby v nouzi.  

Občansko právní poradna Krásná Lípa nabízí občanskoprávní poradenství. 

Cílovou skupinou jsou osoby v nouzi.   
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že v regionu Varnsdorfsko ani v  blízkém okolí 

nejsou zastoupeny sociální služby následné péče, osobní asistence, denní ani týdenní 

stacionáře.  

5.2  Cíle  výzkumu 

Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem je 

využíván příspěvek na péči v regionu Varnsdorfsko.  Úkolem bylo zjistit počet příjemců 

příspěvku na péči v regionu a to podle pohlaví, podle  jednotlivých stupňů závislosti na 

péči jiné osoby a v určitých věkových skupinách.  Ze získaných informací bylo dalším 

úkolem zjistit, jakou formou je příspěvek příjemci využíván, zda jde o formu 

institucionální péče, péče osobou blízkou nebo kombinací obou možností. Součástí 

zjišťování využívání příspěvku byla i otázka, zda nabízený rozsah sociálních služeb 

v regionu je dostatečný pro jejich příjemce, zda některé sociální služby uživatelům 

chybí a zda je výše příspěvku, rozlišená podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby, 

finančně vyhovující – dostačující. 

5.3  Stanovení předpokladů 

Pro zjištění cílů diplomové práce jsem stanovila čtyři zásadní hypotézy – 

předpoklady. Díky těmto předpokladům byl vytvořen krátký a stručný dotazník pro 

uživatele příspěvku na péči, kdy zpracováním vyplněných otázek dotazníku naplní 

stanovené cíle diplomové práce a jednotlivé hypotézy budou vyhodnoceny jako 

pravdivé či nepravdivé. 

1. hypotéza: Předpokládám, že příjemci příspěvku na péči v 1. stupni závislosti 

upřednostňují pomoc rodiny před pomocí institucí, neboť jsou natolik soběstační, že 

péče rodiny je dostačující. 

2. hypotéza: Předpokládám, že příjemci příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni 

závislosti využívají především terénních a pobytových služeb, neboť péči o ně rodinní 

příslušníci nejsou schopni sami zvládnout, především z časových důvodů. 

3. hypotéza: Předpokládám, že příjemci příspěvku na péči ve 2. stupni závislosti 

jsou s výší příspěvku na péči nespokojeni, neboť ve většině využívají kombinaci 
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sociálních služeb poskytovaných rodinou a institucí, a příspěvek se jim zdá 

nedostačující pro úhradu služeb, kdy rodině by chtěli přispět za péči vyšší částkou. 

4. hypotéza: Předpokládám, že dostupnost sociálních služeb v regionu je 

dostačující a většina příjemců příspěvku na péči neuvádí chybějící sociální službu, 

kterou by chtěla využívat, neboť základní sociální služby jsou v regionu zastoupeny. 

5.4 Objekt výzkumu 

Konkrétní počty příjemců na péči pro region Varnsdorfsko byly získány 

z přehledů odboru sociálních věcí a zdravotnictví  místně příslušné obce s rozšířenou 

působností.  Jejich aktuálnost se datuje k 30. 10. 2009.    

Zpracováním dostupných podkladů bylo zjištěno, že v regionu Varnsdorfsko, 

kam spadají města Varnsdorf a Chřibská, a obce Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín 

pod Jedlovou a Rybniště,  pobírá příspěvek na péči celkem 496  příjemců.  Z tohoto 

počtu pobírá příspěvek na péči, prostřednictvím zákonných zástupců nebo opatrovníků, 

19 dětí, tj. od 1 roku do 18 let. 

Svou diplomovou práci orientuji na dospělé jedince, proto se bude praktická část 

zabývat pouze dospělými příjemci příspěvku, jejichž počet je 477. 

Z celkového počtu 477 příjemců na péči starších 18 let pobírá příspěvek 147 

mužů, což je 30,8 %, a 330 žen, což je 69,2 % příjemců. 

Ze získaných informací byly dále zjištěny tyto údaje.  

Ke dni 30. 11. 2009 byl počet příjemců příspěvku na péči v 1. stupni 166 

příjemců, ve 2. stupni 168 příjemců, ve 3. stupni 102 příjemců a ve  4. stupni                 

41 příjemců. 

Pro přehlednost jsem vytvořila tabulku, v které jsem počty příjemců příspěvku   

na péči rozdělila podle stupně závislosti a věku. Stanovila jsem věkové rozmezí na věk 

rané dospělosti, tedy období od 18 let do 44 let, a pro další věkové rozdělení lidského 

života jsem zvolila patnáctiletou periodizaci podle WHO. Další věkovou skupinu tvoří 

věk střední, od 45 let do 59 let, rané stáří od 60 let do 74 let, a vlastní stáří – vysoký 

věk, tj. věk nad 75 let.   
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Tabulka č. 1 – Procentuální přehled příjemců příspěvku na péči v regionu podle stupně 

závislosti a věku 

 18 – 44 let 45 – 59 let 60 – 74 let nad 75 let Celkem 

1. stupeň 1,5 % 4,6 % 7,1 % 21,6 % 34,8 % 

2. stupeň 3,6 % 3,9 % 6,7 % 21,0 % 35,2 % 

3. stupeň 2,7 % 2,1 % 4,0 % 12,6 % 21,4 % 

4. stupeň 1,5 % 0 % 1,2 % 5,9 % 8,6 % 

Celkem 9,3 % 10,6 % 19,0 % 61,1 % 100 % 

 

Z údajů zpracovaných do tabulky vyplývá, že příjemci příspěvku na péči jsou 

nejvíce zastoupeny ve věkové skupině nad 75 let, kdy příspěvek na péči pobírá 61,1 % 

příjemců.  

Nejvyšší počet příjemců pobírá příspěvek ve 2. stupni závislosti (35,2 %)            

a v 1. stupni závislosti (34,8 %). 

5.5  Technika sběru dat 

Jako techniku sběru dat jsem zvolila formu dotazníků, která patří mezi 

nejběžnější metodu získávání informací. Techniku dotazníku jsem zvolila také proto, že 

jsem chtěla oslovit vyšší počet respondentů, což by při realizaci rozhovorů bylo 

nerealizovatelné. Dotazník jsem zvolila stručný a krátký, aby oslovené respondenty 

předem neodradil a vyplňování pro ně nebylo zatěžující časově i psychicky. To                 

platí především i z důvodu volby cílové skupiny, kdy se jedná o seniory a zdravotně 

postižené občany. 

V úvodu dotazníku byl respondentům vysvětlen jeho účel, žádost a poděkování 

za ochotu dotazník vyplnit. Sám dotazník je stručný a obsahuje devět otázek.  První tři 

otázky se týkají tvrdých dat jako pohlaví, věk příjemce a stupeň pobírání příspěvku na 

péči. V otázce věku příjemce jsem volila věkové rozmezí, kdy zodpovězení takto 

položené otázky mi připadalo vhodnější než konkrétní doplnění věku příjemce.  

Další otázky dotazníku se týkaly způsobu využívání sociální služby, zda nabídka 

sociálních služeb je pro příjemce dostatečná a dostupná, zda v okolí chybí sociální 
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služba, kterou by chtěl využívat, případně jaká. Poslední dvě otázky se týkaly výše 

příspěvku na péči, zda je dostatečná pro úhradu potřebné sociální služby, případně, jaká 

výše příspěvku by byla dle respondenta dostatečná pro zabezpečení potřebných 

sociálních služeb. 

5.6  Strategie výzkumu 

Při sběru dat jsem využila praktických zkušeností, volného osobního času              

a ochoty bývalých kolegyň z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které příspěvek na 

péči vyplácejí. S těmito třemi pracovnicemi jsem se domluvila na spolupráci, kdy jim 

byl vysvětlen smysl dotazníků, s dotazníky byly seznámeny a na základě stanoveného 

výběrového vzorku jim byly předány přesné počty respondentů v jednotlivých stupních 

závislosti s konkrétním datem ukončení a odevzdání dotazníků.  

Počet příjemců příspěvku na péči v regionu Varnsdorfsko činí 477 osob a jsou 

zastoupeni ve čtyřech stupních závislosti. Kvótním výběrem, tak, aby byli zastoupeni ve 

stejném poměru respondenti všech stupňů příspěvku na péči, byli respondenti vybráni 

ze seznamů, které měly pracovnice k dispozici. Počet respondentů byl stanoven na 1/5 

všech příjemců příspěvku na péči, což z 477 příjemců bylo 95 respondentů.  

Tento počet jsem považovala za dostatečně reprezentativní výběrový vzorek ke 

zpracování objektivních výstupů, i jako přiměřený vzorek k realizaci zpracování.  

Z počtu 95 respondentů bylo poměrově stanoveno oslovit 33 respondentů v 1. stupni 

závislosti, 34 respondentů ve 2. stupni závislosti, 20 respondentů ve 3. stupni závislosti                   

a 8 respondentů ve 4. stupni závislosti.   

Sběr dat probíhal v období od 1. 2. 2010 do 15. 3. 2010.  

5.7 Výsledky a interpretace  

Vyplněné dotazníky byly odevzdány v dohodnutém termínu a to všechny, tedy          

celkem 95 dotazníků. 100 % návratnost dotazníků byla nejspíš zabezpečena tím, že 

respondenty oslovovaly jejich klíčové pracovnice, které respondenti znali, a proto jejich 

žádosti vyšli vstříc a krátký dotazník vyplnit neodmítli.  

Z celkového počtu 95 dotazníků odpovídali v 35 případech muži, což je 37 %,     

a v  60 případech ženy, což je 63 % dotázaných.  
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Pro zpřehlednění jsem výstupy jednotlivých otázek zpracovala do tabulek               

a následně do grafů. V dotaznících byli zastoupeni muži i ženy ve všech věkových 

kategoriích i ve všech stupních závislosti příspěvku na péči.  

5.7.1 Zpracování dotazníků podle pohlaví, věku a stupně závislosti 

 Jak již bylo zmíněno, dotazník obsahoval celkem 9 otázek, kdy první tři se 

týkaly pohlaví, věku a stupně závislosti, v kterém respondenti příspěvek na péči 

pobírají. 

Ve věkové kategorii 18 – 44 let bylo zastoupeno 6 respondentů, ve věkové 

kategorii 45 – 59 let 18 respondentů, v kategorii 60 – 74 let 28 respondentů a ve věku 

nad 75 let odpovídalo 43 respondentů.  

Jak bylo uvedeno, celkový počet dotázaných činil 95 příjemců příspěvku na 

péči. V 1. stupni závislosti bylo zastoupeno 33 respondentů, v 2. stupni závislosti bylo 

zastoupeno 34 respondentů, ve 3. stupni závislosti 20 respondentů a ve 4. stupni 

závislosti 8 respondentů.  

Tabulka č. 2 – Přehled respondentů podle věku a stupně závislosti  

 
 18 – 44 let 45 – 59 let 60 – 74 let nad 75 let Celkem 

1. stupeň 2,1 % 7,4 % 10,5 % 14,7 % 34,7 % 

2. stupeň 1,1 % 8,4 % 10,5 % 15,8 % 35,8 % 

3. stupeň 2,1 % 3,2 % 6,3 % 9,5 % 21,1 % 

4. stupeň 1,1 % 0 % 2,1 % 5,2 % 8,4 % 

Celkem 6,3 % 19,0 % 29,4 % 45,3 % 100 % 

 

5.7.2 Využívání sociální služby 

Pro zjištění způsobu využívání příspěvku na péči byla respondentům položena 

otázka, jakou využívají sociální službu. V odpovědích jim byly nabídnuty čtyři 

možnosti, z kterých si měli vybrat.  Nabídnuta byla odpověď: pomoc jiné osoby (rodina, 

sousedka,…), pečovatelská služba, pobytové zařízení (domov důchodců,…), případně 

jiná možnost, kterou mohli respondenti doplnit. 
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Na otázku, jaké využívají respondenti sociální služby, odpovědělo                       

95  respondentů takto: 

Pomoci jiné osoby využívá 58 respondentů, což je 61 %, pečovatelské služby 

využívá 14 respondentů, což je 14,7 %, a pobytových zařízení využívá 19 respondentů, 

což je 20,2 %. Využívání kombinovaných služeb, tedy péče rodiny a pečovatelské 

služby, využívají pouze 4 respondenti, což je 4,1 %.  Respondenti ve 4. stupni závislosti 

nevyužívají kombinované služby vůbec a nejvíce využívají kombinované služby 

respondenti ve 2. stupni závislosti, a to 6 % respondentů. 

Pečovatelské služby využívají respondenti nejméně. Ve 4. stupni závislosti 

nevyužívá žádný respondent pečovatelské služby. V 1. a 3.stupni závislosti využívají 

pečovatelské služby respondenti v 15 % a nejvíce využívají pečovatelské služby 

respondenti ve 2. stupni závislosti, a to 17,6 % respondentů. 

Vzhledem k tomu, že jednou z hypotéz byl předpoklad upřednostňování pomoci 

rodiny u příjemců v 1. stupni závislosti a upřednostňování terénních a pobytových 

služeb u příjemců příspěvku ve 3. a 4. stupni závislosti, byly odpovědi respondentů na 

tuto otázku zpracovány do tabulky podle stupňů závislosti. 

Tabulka č. 3 – Způsoby využívání příspěvku na péči dle stupňů závislosti 

 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkem 

Pomoc rodiny 70 % 47 % 60 % 87,5 % 61 % 

Pečov. služba 15 % 17,6 % 15 % 0 % 14,7 % 

Pobyt.  služba 12 % 29,4 % 20 % 12,5 % 20,2 % 

Kombinovaná 3 % 6 % 5 % 0 % 4,1 % 

Z přehledu vyplývá, že pomoci rodiny využívají především respondenti             

ve 4. stupni závislosti (87,5 %), terénních a pobytových služeb využívají nejvíce 

respondenti ve 2. stupni závislosti (47 %).    
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Z výsledků vyplývá, že většina respondentů ve všech stupních závislosti 

upřednostňuje pomoc jiné osoby, převážně rodiny. A naopak kombinované služby, tedy 

kombinace péče jiné osoby a pečovatelské služby, využívá velmi malé procento 

respondentů. 

 

Graf č. 1 – Způsoby využívání příspěvku na péči 

 

 

 

5.7.3 Dostupnost a dostatečnost sociálních služeb 

Jedním z výzkumných cílů bylo i zjištění, zda je nabídka sociálních služeb 

v regionu pro příjemce příspěvku na péči dostatečná a dostupná, proto byla 

respondentům položena i tato otázka.  Nabídnuta jim byla škála odpovědí: ano, spíše 

ano, spíše ne a ne.   

Zpracováním odpovědí podle stupně závislosti odpověděli respondenti takto: 

V 1. stupni závislosti odpovědělo 30 respondentů, že nabídka sociálních služeb 

v regionu je dostatečná a dostupná a 3 respondenti uvedli, že je spíše nebo vůbec 

nedostupná. 
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Ve 2. stupni závislosti odpovědělo na tuto otázku ano a spíše ano                        

26 respondentů a 8 respondentů uvedlo, že je nabídka služeb nedostupná či spíše 

nedostupná. 

Ve 3 stupni závislosti odpovědělo 18 respondentů, že nabídka sociálních služeb 

je dostupná a spíše dostupná a 2 respondenti uvedli, že je spíše nedostupná. 

Ve 4. stupni závislosti uvedlo všech 8 respondentů, že nabídka sociálních služeb 

v regionu je dostupná či spíše dostupná.  

 

Tabulka č. 4 – Dostupnost a dostatečnost sociálních služeb podle respondentů 

 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkem 

Ano, spíše ano 91 % 76,5 % 90 % 100 % 86,3 % 

Spíše ne, ne 9 % 23,5 % 10 % 0 % 13,7 % 

 

Bez ohledu na stupeň závislosti je pro 82 respondentů (86,3 %) nabídka 

sociálních služeb v regionu dostupná a dostačující. Pro 13 respondentů (13,7 %) je spíše 

nedostupná či nedostupná.  

Z uvedeného zpracování vyplývá, že většina respondentů ve všech stupních 

závislosti je s nabídkou sociálních služeb v regionu spokojená a považuje je za dostupné 

a dostatečné.  
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Graf č. 2 – Dostupnost a dostatečnost sociálních služeb podle respondentů 

 

 

 

5.7.4 Chybějící sociální služby  

Další otázka dotazníku souvisela s předešlou otázkou, tedy s nabídkou sociálních 

služeb v regionu. Respondenti byli dotázáni, zda podle nich chybí v jejich okolí sociální 

služba, kterou by chtěli využívat. Škála nabídnutých odpovědí zněla: ano, ne, nevím  

Na otázku, zda v okolí chybí sociální služba, kterou by příjemci příspěvku 

využívali, odpověděli respondenti podle stupňů závislosti takto: 

V 1. stupni závislosti odpověděli 2 respondenti, že chybí, 12 respondentů 

odpovědělo, že nechybí a 19 respondentů uvedlo, že neví. 

Ve 2. stupni závislosti odpověděli 4 respondenti, že chybí, 14 respondentů 

odpovědělo, že nechybí a 16 respondentů odpovědělo, že neví. 

Ve 3 stupni závislosti odpověděli 3 respondenti, že chybí, 4 respondenti 

odpověděli, že nechybí  a 13 respondentů uvedlo, že neví. 
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Ve 4. stupni závislosti odpověděli 3 respondenti, že chybí, 3 respondenti 

odpověděli, že nechybí a 2 respondenti uvedli, že neví. 

Přestože všichni respondenti ve 4. stupni závislosti na předešlou otázku 

odpověděli, že je nabídka sociálních služeb v regionu dostupná či spíše dostupná, na 

otázku chybějících služeb v regionu odpovědělo 37,5 % z nich, že v regionu jsou 

chybějící služby. V porovnání s odpověďmi respondentů v 1. stupni závislosti, kdy 

s dostupností sociálních služeb je spokojeno 91 % respondentů, uvádí pouze 6 % 

respondentů chybějící sociální služby v regionu. Respondenti ve 2. stupni závislosti 

uvádějí chybějící sociální služby v 11,8 % a respondenti ve 3. stupni závislosti uvádějí 

chybějící sociální služby v 15 %.  

Respondenti ve 3. stupni závislosti uvádějí v 65 %, že o chybějící sociální službě 

v regionu nevědí. 

 

Tabulka č. 5 – Chybějící sociální služby v okolí podle respondentů 

 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkem 

Ano 6 % 11,8 % 15 % 37,5 % 13 % 

Ne 36,5 % 41,2 % 20 % 37,5 % 35 % 

Nevím 57,5 % 47 % 65 % 25 % 53 % 

 

  

Chybějící sociální služby v okolí uvádí nejvíce respondenti ve 4. stupni 

závislosti (37,5 %) a nejméně respondenti v 1. stupni závislosti (6 %). 

Z celkového počtu 95 respondentů uvedlo 12 respondentů (13 %) chybějící 

sociální služby v okolí, 33 respondentů (35 %) uvedlo, že sociální služba podle nich 

v okolí nechybí a 50 respondentů (53  %) uvedlo, že o chybějících službách neví.  
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Graf č. 3 – Chybějící sociální služby v okolí podle respondentů 

 

 

 

Další otázka, kterou chybějící sociální službu v regionu by chtěli oslovení 

příjemci příspěvku na péči využívat, se týkala pouze respondentů, kteří v předešlé 

otázce odpověděli kladně. Tuto otázku zodpovědělo pouze 7 respondentů, z nichž           

4  respondenti uvedli, že by chtěli využívat nabídky nákupů  a  úklidu, 2 respondenti by 

uvítali sociální služby v malých obcích a 1 respondent uvedl, že by uvítal všechny 

služby.    

5.7.5 Výše  příspěvku na péči  

Pro zodpovězení dalších výzkumných cílů práce byla respondentům položena 

otázka, zda je výše jejich příspěvku dostačující pro úhradu potřebné sociální služby. Pro 

rozlišení byla nabídnuta škála odpovědí: ano, spíše ano, spíše ne a ne. 

I odpovědi na tuto otázku byly zpracovány podle stupňů závislosti a respondenti 

odpovídali takto:  

V  1. stupni závislosti odpovědělo, že je s výší příspěvku spokojeno a spíše 

spokojeno 25  respondentů a spíše nespokojeno a nespokojeno 8 respondentů. 
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V 2. stupni závislosti odpovědělo, že je s výší příspěvku spokojeno a spíše 

spokojeno 21 respondentů a spíše nespokojeno a nespokojeno 13 respondentů.  

Ve 3 stupni závislosti odpovědělo, že je s výší příspěvku spokojeno a spíše 

spokojeno 19 respondentů a 1 respondent uvedl, že je spíše nespokojen. 

Ve 4. stupni závislosti odpovědělo všech 8 respondentů, že je s výší příspěvku 

spokojeno a spíše spokojeno.  

 

Tabulka č. 6 – Dostatečnost výše příspěvku podle respondentů 

 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkem 

ano, spíše ano 75,7 % 62 % 95 % 100 % 77 % 

spíše ne, ne 24,3 % 38 % 5 % 0 % 23 % 

  

Z přehledu vyplývá, že 100 % spokojenost s výší příspěvku na péči uvedli 

respondenti ve 4. stupni závislosti a největší nespokojenost uvedli respondenti                

ve  2. stupni závislosti (38 %).  

Z celkového počtu 95 respondentů je 73 z nich s výší příspěvku zcela spokojeno 

nebo spíše spokojeno, což je 77 %. 22 respondentů je zcela nespokojeno nebo spíše 

nespokojeno, což činí 23 % dotázaných.  

Odpovědi na tuto otázku nejspíš souvisí s formou využívání sociálních služeb. 

Nejvíce využívají pomoci rodiny respondenti ve 4. stupni závislosti, kteří uvádějí, že 

jsou s výší příspěvku stoprocentně spokojeni. Nejméně pomoci rodiny využívají 

respondenti ve 2. stupni závislosti a ti uvádějí nejvíce (v 38 %), že je výše příspěvku 

nedostačující.  
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Graf č. 4 – Dostatečnost výše příspěvku podle respondentů 

 

Poslední otázka dotazníků se týkala představy respondentů o dostatečné výši 

příspěvku na péči. Respondentům byla položena otázka, jaká výše příspěvku by byla 

pro ně dostatečná pro zabezpečení potřebných sociálních služeb  

Otázku zodpovědělo 14 respondentů, 9 mužů a 5 žen.   

Všechny odpovědi respondentů byly zpracovány do tabulky podle stupňů 

závislosti, kdy v závorce za uvedeným stupněm, závislosti je současná výše příspěvku. 

 

1. stupeň (2.000,-) 2. stupeň (4.000,-) 3. stupeň (8.000,-) 4. stupeň (12.000,-) 

2.500,- Kč 4.500,- Kč 15.000,- Kč  

3.000,- Kč 5.000,- Kč   

3.500,- Kč 5.000,- Kč   

4.000,- Kč 6.000,- Kč   

 6.000,- Kč   

 6.000,- Kč   

 6.000,- Kč   

 6.500,- Kč   

 8.000,- Kč   
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Respondenti v 1. stupni závislosti uvedli ve čtyřech odpovědích (12 %), že výše 

příspěvku, která v současnosti činí 2.000,- Kč měsíčně, by měla být vyšší o polovinu, 

maximálně dvojnásobně. Nejvyšší nespokojenost s  výší příspěvku projevili dle 

očekávání respondenti ve 2. stupni závislosti. Stávající příspěvek ve výši 4.000,- Kč 

měsíčně je nedostačující pro 9 z nich, což je téměř 27 %. Tito respondenti uvádějí, že 

příspěvek by měl být převážně vyšší o polovinu stávající částky příspěvku. Pouze           

1 respondent ve 3. stupni závislosti uvedl, že částka 8.000,- Kč měsíčně je nedostačující 

a pro něj je odpovídající částka 15.000,- Kč měsíčně. Jelikož se jedná pouze o jedinou 

odpověď respondentů ve 3. stupni závislosti, nelze ji považovat za určující. Respondenti 

ve 4. stupni závislosti jsou s výší příspěvku spokojeni a neuvedli žádnou představu         

o  jiné výši příspěvku.   

5.8 Diskuse  

Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, jakou formou je využíván 

příspěvek na péči v regionu Varnsdorfsko, zda jde o formu institucionální péče, péče 

osobou blízkou nebo kombinací obou možností, zda nabízený rozsah sociálních služeb 

v regionu je dostatečný pro jejich příjemce, zda některé sociální služby uživatelům 

chybí a zda je výše příspěvku, pro jeho příjemce dostačující. 

Ke zjištění výzkumných cílů bylo použito techniky dotazníku s devíti otázkami, 

kterými bylo osloveno 95 vybraných příjemců příspěvku na péči v daném regionu.  

Zpracování dotazníků přineslo poznatky o upřednostňovaných formách 

využívání příspěvku, o spokojenosti s  nabídkou sociálních služeb v regionu,                   

o chybějících službách i představě o vhodné výši příspěvku na péči. Výběr otázek 

dotazníku byl postaven tak, aby jejich zodpovězením mohly být potvrzeny či vyvráceny 

hypotézy, které byly stanoveny na začátku práce.  

 První hypotézou byl předpoklad, že příjemci příspěvku na péči v 1. stupni 

závislosti upřednostňují pomoc rodiny před pomocí institucí, neboť jsou natolik 

soběstační, že péče rodiny je dostačující. Ze zpracování odpovědí vyplývá, že 

z celkového počtu 95 respondentů ve všech stupních závislosti využívá pomoci jiné 

osoby, tedy  rodiny a  sousedů, 61 % respondentů.  
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 Podle respondentů, rozdělených podle stupňů závislosti, upřednostňují pomoc 

rodiny nejvíce respondenti ve 4. stupni závislosti a to v 87,5 %. 

Respondenti v 1. stupni závislosti upřednostňují pomoc jiné osoby, rodiny či 

sousedů, v 70 %. Lze předpokládat, že respondenti v 1. stupni závislosti jsou ještě 

natolik soběstační a samostatní, že nepotřebují každodenní péči a pomoc jiné osoby, 

často potřebují jen dohled a občasnou výpomoc, proto dávají přednost pomoci rodiny, 

která jim pomoc poskytuje ve většině běžně. Navíc příjemci příspěvku v 1. stupni 

závislosti si nechtějí přiznat ztrátu soběstačnosti a požádat o pomoc institucionální 

službu považují za potvrzení ztráty své samostatnosti. Pomoc rodiny je pro ně 

přijatelnější a přirozenější.   

Z odpovědí respondentů vyplývá, že tuto hypotézu můžeme potvrdit. 

Při zpracování dotazníků jsem pro zajímavost porovnání zpracovala ještě zvlášť 

odpovědi mužů a odpovědi žen. Z celkového počtu 13 mužů a 20 žen v 1. stupni 

závislosti odpovědělo 8 mužů a 15 žen, že upřednostňují pomoc rodiny před pomocí 

institucí. Posoudíme-li odděleně odpovědi mužů a žen, znamená to, že pomoc rodiny 

upřednostňuje 62 % odpovídající mužů a 75 % odpovídajících žen. I takto zpracované 

odpovědi dokazují, že obě pohlaví v naprosté většině upřednostňují pomoc jiné osoby. 

 Druhou hypotézou byl předpoklad, že příjemci příspěvku na péči ve 3. a 4. 

stupni závislosti využívají především terénních a pobytových služeb, neboť péči o ně 

rodinní příslušníci nejsou schopni sami zvládnout, především z časových důvodů. 

Podle respondentů, rozdělených podle stupňů závislosti, využívá terénních 

služeb (pečovatelské služby) ve 3. stupni závislosti 15 % respondentů a 20 % 

respondentů využívá pobytových služeb. Ve 4 stupni závislosti nevyužívá terénních 

služeb (pečovatelské služby) žádný respondent a pobytových služeb využívá 12,5 % 

respondentů. 

Skutečnost, že příjemci ve 3. a 4. stupni závislosti nevyužívají pobytových 

sociálních služeb v očekávané míře může být zkreslena skutečností, že v regionu není 

pobytové zařízení a většina klientů se v pobytovém zařízení, kam nastoupí, přihlásí         

k  trvalému bydlišti.  
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Z odpovědí respondentů vyplývá, že tuto hypotézu potvrdit nemůžeme.  

Třetí hypotézou byl předpoklad, že příjemci příspěvku na péči ve 2. stupni 

závislosti jsou s výší příspěvku na péči nespokojeni, neboť ve většině využívají 

kombinaci sociálních služeb poskytovaných rodinou a institucí, a příspěvek se jim zdá 

nedostačující pro úhradu služeb, kdy rodině by chtěli přispět za péči vyšší částkou. 

Z odpovědí respondentů v 2. stupni závislosti vyplývá, že kombinované služby 

využívají pouze 2 respondenti z 34, což je 6 %.   

Respondenti ve 2. stupni závislosti odpověděli, že s výší příspěvku je spokojeno 

a spíše spokojeno 21 respondentů a spíše nespokojeno a nespokojeno 13 respondentů. 

Znamená to, že 62 % respondentů je spíše nebo zcela spokojeno s výší příspěvku            

a 38 % respondentů je spíše nebo zcela nespokojeno s výší příspěvku.  

Přestože v tomto stupni závislosti je nespokojenost s  výší příspěvku 

procentuelně nejvyšší v porovnání s ostatními stupni závislosti, ani tuto hypotézu 

potvrdit nemůžeme.  

V  odpovědích mužů a žen byly patrnější rozdíly, kdy muži byli nespokojeni 

téměř v dvojnásobném počtu než ženy, tedy v 60 % a ženy pouze v 35 %.  

I tuto hypotézu zcela potvrdit nemůžeme. 

Čtvrtou hypotézou byl předpoklad, že dostupnost sociálních služeb v regionu je 

dostačující a většina příjemců příspěvku na péči neuvádí chybějící sociální službu, 

kterou by chtěla využívat, neboť základní sociální služby jsou v regionu zastoupeny. 

Považujeme-li za spokojenost i odpověď „spíše spokojen“, považuje nabídku 

sociálních služeb za dostupnou a dostatečnou a dostupnou celkem 82 respondentů           

(30 mužů a 52 žen), což činí 86,3  %. Zbylých 13 respondentů (13,7 %) považuje 

nabídku sociálních služeb v okolí za zcela nebo spíše nedostatečnou a nedostupnou. 

 Z uvedeného zpracování vyplývá, že většina respondentů ve všech stupních 

závislosti je s nabídkou sociálních služeb v regionu spokojená a považuje je za dostupné 

a dostatečné.  
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 Tuto hypotézu můžeme z výsledků považovat za potvrzenou. 

Zmapováním sociálních služeb v okolí bylo zjištěno, že v regionu Varnsdorfsko 

ani v  blízkém okolí nejsou zastoupeny sociální služby následné péče, osobní asistence, 

denní ani týdenní stacionáře. Respondenti však v dotaznících žádnou takovou chybějící 

službu neuvádějí. Ve většině jsou s dostupností a dostatečností sociálních služeb v okolí 

spokojeni. Chybějící službu uvádí pouze 13 % dotázaných, ale 53 % dotázaných              

o chybějící službě v okolí neví. Tato odpověď může znamenat, že respondenti, kteří 

uvádějí, že o chybějící službě neví, jsou s nabídkou sociálních služeb spokojeni nebo 

nejsou dostatečně informováni o možnostech existujících sociálních služeb.  

Se spokojeností nabídky sociálních služeb může souviset i forma využívání 

příspěvku na péči respondenty. Naprostá většina respondentů ve všech stupních 

závislosti upřednostňuje pomoc jiné osoby, tedy rodiny, případně pomoci sousedů. 

Předpokládala jsem, že příjemci příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni závislosti budou 

využívat především terénních a pobytových služeb. Překvapující bylo, že nejvíce 

využívají pobytových služeb dle respondentů příjemci ve 2. stupni závislosti, u kterých 

jsem očekávala, že budou využívat službu kombinovanou. Služeb kombinovaných, tedy 

služeb rodiny a instituce, však využívá minimální počet příjemců příspěvku.  

Nespokojenost s výší příspěvku na péči opravdu nejvíce uvádějí příjemci ve       

2. stupni závislosti, kdy téměř čtvrtina respondentů uvedla, že místo současné částky 

4.000,- Kč by si představovala jako vhodnou částku ve škále od 4.500,- do 8.000,- Kč.    

Nejčastější odpovědí byla představa vhodné částky ve výši 6.000,- Kč.  Nebylo to však  

z důvodu využívání kombinované služby. Přestože kombinované služby využívají 

příjemci ve 2. stupni v porovnání s příjemci příspěvku v ostatních stupních závislosti 

nejvíce, využívají ji pouze v 6 %.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo přiblížit čtenářům zákon o sociálních službách,            

především příspěvek na péči, a zjistit, jak je příspěvek na péči využíván v regionu 

Varnsdorfsko.  

V teoretické části jsem nejdříve vysvětlila klíčové pojmy, které se daného 

tématu týkají, a pak jsem se zabývala problematikou obou cílových skupin, tedy seniorů 

a osob se zdravotním postižením. Popsala jsem proces stáří, stárnutí, postavení seniora 

v rodině a ve společnosti i jeho potřeby. Dále jsem se věnovala popisu osob se 

zdravotním postižením, typologii zdravotního postižení, jeho důsledkům, postoji 

společnosti k osobám se zdravotním postižením a jejich potřebám. Stručně jsem popsala 

systém sociální péče v  České republice, formy zabezpečení seniorů a osob se 

zdravotním postižením, zákonu a sociálních službách a podrobněji příspěvek na péči. 

V úvodu praktické části jsem přiblížila čtenářům region Varnsdorfsko                     

a zmapovala jsem současnou nabídku sociálních služeb v tomto regionu. 

Stanovila jsem čtyři hypotézy, které mi pomohly sestavit otázky krátkého               

a jednoduchého dotazníku pro stanovený počet respondentů, příjemců na příspěvku na 

péči. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem tak, aby byli zastoupeni příjemci 

příspěvku na péči ve všech stupních závislosti a jejich počet byl stanoven na 95 osob, 

což činí 1/5  všech příjemců na příspěvek v regionu.  

Zpracované výsledky dotazníků zodpověděly otázky, jak je příspěvek v daném 

regionu využíván, zda je upřednostňována pomoc rodiny nebo terénní služby, zda jsou 

příjemci spokojeni s výší příspěvku i s nabídkou sociálních služeb v okolí. 

Ve své práci jsem se snažila najít odpovědi na stanovené otázky, což se mi 

pomocí zpracovaných dotazníků povedlo. Dva ze stanovených předpokladů byly 

potvrzeny, dva předpoklady se nepotvrdily.  

Potvrzen byl předpoklad, že příjemci v 1. stupni závislosti využívají především 

péči rodiny a předpoklad, že dostupnost sociálních služeb v regionu je dostačující           

a většina příjemců příspěvku na péči neuvádí chybějící sociální služby. 
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Nepotvrzen zůstal předpoklad, že příjemci příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni 

závislosti využívají především terénních a pobytových sociálních služeb a předpoklad, 

že příjemci příspěvku ve 2. stupni závislosti jsou s výší příspěvku nespokojeni, neboť ve 

většině využívají kombinované služby. Tito respondenti jsou sice s výší příspěvku 

nejvíce nespokojeni, ale není to z důvodu využívání kombinované služby, neboť ji 

využívají pouze v 6  %. 

Z hlediska způsobu využívání příspěvku je zcela zjevné, že příspěvek na péči je 

využíván především při zajištění péče fyzickou osobou, tj. nejčastěji členem rodiny. 

Z průzkumu je také patrné, že příspěvek na péči je dávkou seniorskou, kterou 

převážně pobírají ženy, což je způsobeno rozložením obyvatelstva v ČR v seniorském 

věku.  

Počet příspěvků na péči se zvyšuje a můžeme předpokládat, že se bude zvyšovat 

i nadále a navíc ve vyšších stupních závislostí. I proto bude nutné zabývat se v blízké 

budoucnosti otázkou sociálních služeb, jejich rozsahem a dostupností, čímž se                 

i  v současnosti zabývají obce a regiony v komunitním plánování sociálních služeb. 

Výsledky průzkumu mohou být užitečné nejen pro uživatele sociálních služeb, 

ale především pro poskytovatele sociálních služeb a obce. Z průzkumu také vyplývá 

určitá neinformovanost uživatelů sociálních služeb o rozsahu a typech konkrétních 

sociálních služeb. Proto je vhodné v tomto směru poskytovat informace uživatelům          

i  potencionálním uživatelům a to různými formami, aby si každý občan mohl nalézt tu 

pro něj nejvhodněji podanou informaci o sociálních službách.   

Závěry však nelze zobecnit na celou Českou republiku, neboť region 

Varnsdorfsko tvoří pouze zlomek z celého souboru obcí, které se zabývají příspěvkem 

na péči. Zobecnění výsledků také nebylo záměrem diplomové práce.  

Zpracováním dotazníků byly zodpovězeny dané otázky, ověřeny hypotézy              

a naplněny tak cíle diplomové práce. 
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Anotace: 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou péče o seniory a osoby se zdravotním 

postižením staršími 18 let v regionu Varnsdorfsko.  

Práce je zaměřena na poskytování sociálních služeb v uvedeném regionu             

a využívání příspěvku na péči. Cílem diplomové práce je detailně seznámit její čtenáře  

s obsahem zákona o sociálních službách, podrobněji popsat příspěvek na péči – jeho 

účel i podmínky přiznání, a zjistit, jak je příspěvek v daném regionu využíván, zda jsou 

příjemci spokojení s jeho výší  i s nabídkou sociálních služeb v okolí. 

V teoretické části jsou nejdříve vysvětleny klíčové pojmy vztahující se k danému 

tématu, poté je popsána cílová skupina, tj. senioři a osoby se zdravotním postižením, 

definováno stáří a stárnutí, typologie zdravotního postižení, potřeby seniorů a osob se 

zdravotním postižením. V teoretické části je dále popsán systém sociální péče v ČR, 

nároky vyplývající z konkrétních právních předpisů, a především představen zákon        

o sociálních službách a podrobně pak příspěvek na péči, včetně účelu  i podmínek jeho 

přiznání.  

V úvodu  praktické  části  je představen region Varnsdorfsko a stručně popsána 

zdejší nabídka sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem je využíván příspěvek na 

péči v regionu Varnsdorfsko. Ke zjištění výzkumných cílů bylo použito techniky 

dotazníku, kterými byli osloveni vybraní příjemci příspěvku na péči v daném regionu, 

zastoupeni ve všech věkových kategoriích nad 18 let a ve všech stupních závislosti. 

Zpracováním dotazníků byly zodpovězeny otázky průzkumu, ověřeny hypotézy              

a  naplněny tak cíle diplomové práce. 

 
 

 

Klíčová slova: 

stáří, senior, sociální služba, sociální pomoc, osoba se zdravotním postižením, 

příspěvek na péči, poskytovatel sociální služby   

 

 



  

Abstract: 

This thesis deals with problems of the elderly and persons with disabilities over 

18 years in the region Varnsdorf.  

Work is focused on providing social services in the region and the use of the 

care allowance. The work is limited in detail to familiarize its readers with the content 

of the Social Services Act, to further describe the contribution of care - its purpose and 

conditions of the grant, and to determine how the contribution is used in the region, 

whether the beneficiaries are satisfied with their level of social services is offered in 

surroundings. 

In the theoretical section first explains key concepts related to the topic, and 

describes the target group, ie, seniors and persons with disabilities, defined old age and 

aging, types of disability, the needs of seniors and persons with disabilities. The 

theoretical part is described social care system in the CR, claims arising from specific 

legislation, and in particular introduced the law on social services and detail the care 

allowance, including the purpose and conditions of his return.  

In the introduction to the practical part is introduced region of Varnsdorf and 

briefly described here offer social services for seniors and persons with disabilities.  

The aim of this thesis was to investigate how the contribution is used to care in the 

region Varnsdorfsko. To identify research objectives were used a form, which were 

addressed to the beneficiaries selected for care in the region, represented in all age 

categories over 18 years and in all degrees of dependence. Processing of the 

questionnaires were answered survey questions, and hypotheses tested met the 

objectives of this thesis. 
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