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Podpora pečujících  

v systému sociálních služeb  

 



27 zemí, 10.000 organizací, 1 mil. klientů 



ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR 
 

1.767 členů 
 1 134 organizací 
 2 523 sociálních služeb  
    633 členů profesních svazů 
 
Institut vzdělávání, odborné časopisy, publikace, 
národní a mezinárodní projekty, 15 zaměstnanců, 
80 externích zaměstnanců.  

 
 

 
 



 Neformální pečující 

• Tvoří  ústřední pilíř dlouhodobé péče ve všech 

systémech  

 

• Nejlepší model z pohledu kvality života pečujících a 

příjemců péče, z pohledu ekonomického je 

• Formální péče (pobytová služba, terénní) 

• Neformální péče 

• Sdílená péče 
 



Neformální péče v ČR a EU 

• Nejčastějšími poskytovateli péče jsou děti, 
manželky/manželé/partneři. 

• Některé státy mají povinnosti dětí vůči rodičům zakotveny v 
zákoně (HU, LV, LT).  

• Míra podpory neformálních pečujících je velmi rozličná.  
• Některé země poskytují hotovostní příspěvky na péči (CH, FI, 

HU, IE, UK, CZ) a řada zemí má různé formy dovolené/volna či 
snížení úvazku.  

EU Report 2018 



Neformální péče v ČR a EU 

• V některých (hl. skandinávských) mají formální poskytovatelé 
prioritu před peněžními benefity (DK, FI, IS, NO, SE, UK), zatímco 
jiné země jsou dominantně založen na příspěvcích (AT, CY, IE, IT, 
LT, RO).  

• V některých zemí se mohou příjemci rozhodnout mezi 
hotovostním příspěvkem, formální péčí nebo kombinací obojího 
(e.g. AT, CY, DE, LU, NL, UK, CZ), v jiných není tato kombinace 
možná (ES).  

• V ČR je 250 – 300 tis. Neformálních pečujících. 
• VČR je 70 – 90% sociální a zdravotní péče poskytováno 

neformálně  
EU Report 2018 



• Different types of care mixes 

• Distribution of beneficiaries by type of care arrangement 

• Source: : EC, DG ECFIN, AWG reference scenario , 2018 projections (own calculations, partly corrected for double counts) 
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 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI  

• Pravděpodobné zvýšení v r. 2019 (+4000 a +6000) 

• Celkem 29 mld. Kč 

• Nutnost modifikace systému 

• Vyšší stupeň 

• Např. autismus, paliativní péče 

• Proces rozhodnutí  

• Dohled/konzultace/podpora/kontrola  

• Ze sítě poskytovatelů sociálních služeb 

• Změna či zrušení asistentů péče 

• Nelegální poskytovatelé, nedanění PnP 

 

 
 



struktura příjemců příspěvku na péči 



PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH 

• Ošetřovatelské volno 

• Sociální služby  

• Terénní služby  

• Ambulantní 

• Respitní  

 

• Specifické dávky soc.zabezp.  

• Home care 

 

 

• Nutnost debaty o pojištění/připojištění LTC 
 



PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH 

• Nedostatečné kapacity sociálních služeb  

• V porovnání s EU či poptávkou 

• Nedostatečné kapacity respitních služeb  

 
• Počet osob, kterým je poskytována pečovatelská služba, musel 

zvýšit z 63 701 osob v r. 2016 na 98 613 osob (do r. 2050), přičemž 

největší nárůsty počtu osob lze očekávat do r. 2025 a následně v 

letech 2035–2045. 

• Nárůst kapacit bude ale doprovázen také zvýšenou potřebou 

zaměstnanců v sociálních službách. Při provedené projekce 

očekáváme nutnost nárůst kapacit služeb sociální péče (s výjimkou 

domovů pro osoby se zdravotním postižením, kdy bude tento trend 

opačný). V r. 2030 tak bude do sociálních služeb péče přijít 11.204 

nových pracovníků a v r. 2050 pak 45.091. 
 



NEFORMÁLNÍ PÉČE – EVROPSKÁ DOPORUČENÍ 
• Silnější podpora pro neformální pečující by měla obsahovat: 

• Informace, podpora, konzultace;  

• Dostupná respitní péče, která by umožnila oddech od každodenní péče;  

• Pravidelná kontrola schopnosti a ochoty neformální pečujících nést břímě 
péče  a taktéž naplňování potřeb pečujících;  

• Zlepšit či nastavit možnost sdílení péče mezi více neformálních pečujících;  

• Umožnit setrvání na trhu práce (flexibilní formy zaměstnávání) a návrat na trh 
práce;  

• Zajistit dostupné služby LTC za účelem zajistit participaci na trhu práce 
zejména ženám 

• Umožnit adekvátní dovolenou pro zajištění péče (aby zejména ženy nebyly 
nuceny opustit trh práce), možnosti snížení úvazku.  

 



www.ean.care 

www.apsscr.cz 

www.uzs.cz 

 

http://www.ean.care/
http://www.apsscr.cz/
http://www.uzs.cz/

