
Podpora Neformálně pečujících osob   

na trhu práce – starám se a pracuji 

 
Projekt realizuje Byznys pro společnost z prostředků Evropského sociálního fondu a 

v rámci Operačního programu zaměstnanost  



Neformální péče je péče poskytovaná osobám/lidem závislých na 
pomoci a péči jejích blízkých rodinných příslušníků, příbuzných nebo 
přátel.  

Počet neformálních pečovatelů v České republice se odhaduje 
na 250 000. Jiné prameny uvádějí až téměř 330 000 osob. Polovinu 
osob pečujících tvoří tzv. osoby blízké. Téměř dvě třetiny 
dlouhodobé péče je u nás poskytováno ženami ve středním nebo 
raném důchodovém věku, mezi 35 a 64 rokem.  

„Starám se a pracuji“  



„Starám se a pracuji“ 

Počet osob se zdravotním handicapem – 10% 
populace 
50-60 tisíc českých rodin pečuje o dítě se 
zdravotním handicapem 
Demografický vývoj: 
2030 – cca 2,5 mil.osob 65+ (při 10,4 
mil.obyvatel) 
2050 – cca 3,2 mil.osob 65+ (při 9,8 mil. 
obyvatel) 



WWW.EUCSRAW ARDS.CZ    

WWW.BYZNYSPROSPOLECNOST.CZ  



Provádění hygieny, polohování, oblékání, pomoc s jídlem, 
pomoc s mobilitou atd.  

Starost o domácnost osoby, o kterou se pečuje  či o 
domácnost, kterou s ní sdílí (úklid, nákupy, vaření, drobné 
opravy apod.)  

Organizace péče a vyhledávání různých služeb – sociálních 
služeb (např. pečovatelské služby, denní stacionáře atd.), 
lékařů, vzdělávacích zařízení, rehabilitačních zařízení apod. 

 

„Starám se a pracuji“ – Nejčastější způsoby neformální péče  



Doprovázení nebo doprava osoby, o kterou se pečuje  za 
sociálními službami, k lékaři, na úřad, do vzdělávacích 
zařízení apod.  

Jednání s úřady jménem osoby, o kterou pečuje, nebo 
pomoc v jednání s úřady  

  
 

„Starám se a pracuji“ – Nejčastější způsoby neformální péče  



Na poradnu se může obrátit každý kdo:  

  Pečuje o osobu blízkou starší 15 let 
  Pečuje o osobu blízkou – tj. rodiče – matka/otec; manžel/manželka;

 tchyně/tchán; bratr/sestra 
  Poradenství musí probíhat v Praze (nicméně není podstatné, kde 

 zájemce  bydlí nebo kde pečuje) 
  Zájemci o službu musí podepsat čestné prohlášení o tom, že pečují – 

 podpisem potvrdí, že jsou  v situaci neformální péče  
  Současně mohou služeb poradny využít  i rodinní příslušníci osob 

 které  neformálně pečují  
  Veškeré služby poradny jsou bezplatné, v rámci poradny  je 

 osobám  z cílové skupiny možné poskytnout až 40 hodin podpory 

  

Starám se a pracuji“ - Mobilní poradna pro neformálně pečující 
  
 



Poradenství poskytnou odborníci v oblastech sociálních a 
zdravotních služeb, psychologické podpory a poradenství, 
finančního poradenství, právní podpory).   

 

Cílem je ve spolupráci se zaměstnavateli pomoci 
zaměstnancům, kteří se ocitnou v situaci neformální péče a 
řešit konkrétní problémy spojené s péči o svoje blízké. 

 
Starám se a pracuji“ - Mobilní poradna pro neformálně pečující   

 



sociální a zdravotní poradenství, informace o terénních a 
pobytových službách, informace o dostupné finanční 
podpoře  

psychologická pomoc a podpora  

finanční poradenství prevence finančních rizik a 
zadluženosti  

právní pomoc v oblasti pracovního práva a dalších 
souvisejících zákonů 

pomoc může mít individuální i skupinový charakter  
 

 
 

Starám se a pracuji“ - Mobilní poradna pro neformálně pečující, nabídka 
služeb  

  
 



 Máte li zájem využít služeb poradny, můžete volat v 
 pondělí, středu, pátek od 10 do 14:00 hodin na čísla:   

 607 919 028 - Pavel Štern 

 724 133 138 - Jana Skalková 

 733 356 951 - Pavel Kučera  

  Domluvit si schůzku. Můžete využít škálu služeb 
poradny zdarma, nebo napsat na: 
poradna@byznysprospolecnost.cz 

 
Starám se a pracuji“ - Mobilní poradna pro neformálně pečující 
 



Byznys pro společnost  
V Tůních 11, Praha 2,  
120 00,  
3. patro.  

 

Těšíme se na spolupráci!! 

Kde nás najdete!  



Benefity projektu:  
Zkušenosti a výsledky projektu mohou být výraznou inspirací a impulsem pro další 
zaměstnavatele, jak účinně pomáhat svým zaměstnancům v této náročné životní 
situaci a jak tomu přizpůsobit interní předpisy a politiky.  

Pro veřejnou správu může být inspirativní model zapojení spolupracujících 
zaměstnavatelů jako způsobu zacílení podpory a dosažitelnosti na neformální 
pečovatele. Realizace projektu může podpořit a i zlepšit úroveň spolupráce mezi 
zaměstnavateli a veřejnou správou při řešení problematiky pečujících osob.  

Výsledky projektu by měly také celkově přispět i potřebným širším systémovým 
úpravám v oblasti flexibility práce, slaďování pracovní a rodinného života, či 
financování péče o osoby blízké a dostupnosti podpůrných služeb. 

 

 

Podpora Neformálně pečujících osob na trhu práce 



 
 
 



Zdroje: 
Průzkum nadace kooperativa realizovaný agenturou Perfect Crowd, program Pojišťovny 
Kooperativa „Česká rodina žije“ 
 
Dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/cs/ 
 
http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/03/podpora pecujicich-v-evrope-neni-jen-o-
davkach-vedle-podpurnych-sluzeb-se-jim-dostava-i-spolecenskeho-oceneni/ 
 
https://socialnipolitika.eu/2017/04/pecujici-osoby-a-neformalni-pece-narodni-strategie-
rozvoje-socialnich-sluzeb-2016-2025/ 
 

Podpora Neformálně pečujících osob na trhu práce 


