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V ruce držíte metodiku, která je vyústěním pěti mezinárodních setká-
ní a vzdělávacích seminářů v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální 
inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“. Věnuje se různým tématům 
souvisejícím s novinkami a  trendy v oblasti dlouhodobé a přímé péče, 
jako je komunitní péče, rodinná péče, použití informačních a komuni-
kačních technologií v péči, mezisektorová spolupráce, sociální podniká-
ní, a dalším.

Cílem metodiky je shrnout přenesenou zkušenost od  zahraničních 
partnerů a zasadit ji do legislativního, kulturního a sociálního kontextu 
České republiky. Za  účelem naplnění tohoto předpokladu je metodika 
prokládána sérií příkladů dobré praxe, a to jak ze zahraničí, tak z České 
republiky.

Cílem tohoto materiálu není obsáhnout všechna témata důkladně 
a  do  detailu. Záměrem je spíše nastínit jejich základní problema tiku 
a  různé způsoby řešení. Metodika je určena pro odbornou i  laickou 
veřejnost se zájmem o  problematiku sociálních inovací v  dlouhodobé  
a přímé péči.

Přejeme Vám příjemné čtení.

Tým Evropské rozvojové agentury





1. 
Sociální inovace
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Termín sociální inovace označuje nové realizované pojetí, přístup, stra-
tegii nebo inovátorskou odpověď zaměřenou na co nejefektivnější zajiš-
tění žádoucích sociálních potřeb. Jedná se o široce vymezený a ne vždy 
jednoznačně definovaný pojem. Cílem sociálních inovací je zefektivnění 
a zlepšení poskytování veřejných a sociálních služeb či jiné zlepšení kva-
lity života nebo fungování společnosti. Jde tedy o nová řešení společen-
ských výzev, vycházející často z nové vzájemné interakce aktérů z různých 
oborů a  sfér (vládní, soukromý, nestátní neziskový sektor). Společným 
znakem těchto aktérů je motivace a kapacita se společně podílet na ino-
vativním procesu, a  tím rozvíjet vzájemnou spolupráci a  rozšiřovat své 
poznatky o nové podněty, myšlenky a řešení. Výsledkem tohoto procesu 
jsou sociální inovace s pozitivním dopadem na fungování společnosti.

1.1 Krátký pohled do historie

K  sociálním inovacím dochází v  lidské historii nepřetržitě, stejně jako 
k debatám o významu společenských změn pro rozvoj společnosti. Samot-
ný pojem sociální inovace se poprvé objevuje v 60. letech 20. století, ovšem 
až v současné době dochází k jeho popularizaci v širší veřejnosti. Asi málo-
kdo si dnes uvědomí, že existovala doba, kdy bylo možné za sociální inova-
ce považovat služby a vynálezy, jako je knihtisk, základní školní docházka, 
mateřská školka, studium škol distanční formou, hospice, domovy důchod-
ců, komunitní centra, papírové peníze, používání platebních karet, systémy 
půjčování kol nebo aut, sdílená jízda a mnohé další. Sociální inovace tedy 
přinášejí ulehčení života nejen jedincům či různým sociálním skupinám, 
ale v obecné rovině zlepšují fungování celé společnosti. Třebaže hlavním 
cílem inovativního procesu je samotná inovace, velmi důležitá je i vzájem-
ná spolupráce při její tvorbě. V rámci inovativního procesu vzniká síť vzta-
hů a kontaktů zlepšující možnosti společnosti v budoucnu rychle reagovat 
na přicházející výzvy. Zároveň je důležité si uvědomit, že mnoho součas-
ných palčivých sociálních výzev má komplexní povahu a nelze je efektivně 
řešit zavedenými postupy či bez spolu práce různých subjektů.





2. 
Dlouhodobá  
a přímá péče
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Skoro každý z nás zažil ve  svém životě situaci, kdy potřeboval po-
moc druhého člověka, kdy si nevystačil sám, se svými vlastními silami. 
Takové situace jsou běžné, ale stojí do určité míry v opozici vůči stále 
více se prosazujícímu individualismu v životě dnešních lidí a vůči ná-
rokům současného života na čas a vlastní iniciativu, vyžadující dobrý 
zdravotní stav. Problém je, že ne každý je schopen si poradit a může 
vyhovět těmto požadavkům dnešní doby. Existuje mnoho lidí, kteří – 
i kdyby chtěli – nemohou tyto nároky splnit. Brání jim v  tom různá 
omezení spojená s  jejich zdravotním (tělesným, duševním nebo psy-
chickým) stavem. Tito lidé potřebují pomoc druhých a společnost by 
na  ně neměla zapomínat. Mnoho z  těchto osob potřebuje dlouhodo-
bou a v některých případech i trvalou pomoc a péči druhých. Zajistit 
svým blízkým dostatečnou péči je bohužel v mnoha případech nad síly 
vlastní rodiny. Překážkami mohou být důvody spojené s  pracovními 
nebo zdravotními důvody či neschopnost blízkých osob zajistit ade-
kvátní a  odbornou úroveň péče. Svou roli hrají i  další, zde nejmeno-
vané individuální důvody nebo jejich kombinace. Mnohé rodiny se 
proto obracejí na pomoc formálního systému sociálních a zdravotních 
institucí, jejichž služeb pak využívají. Mnoho lidí dnes mylně chápe 
dlouhodobou péči pouze jako formalizovanou sociální službu. Při-
nejmenším u seniorů jako důležité skupiny klientů dlouhodobé péče 
ve skuteč nosti převládá neformální péče z řad rodinných příslušníků 
nebo jiných pečujících osob.

2.1 Definice dlouhodobé péče

Podle různých definic mezinárodních institucí lze dlouhodobou 
péči chápat jako komplex služeb, které potřebují lidé s  dlouhodo-
bě omezenou soběstačností v  některé ze základních sebe obsluž-
ných aktivit (hygiena, oblékání, schopnost samostatně se najíst či 
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pohybovat).1 Na  dlouhodobou péči osobám nesoběstačným nelze na-
hlížet pouze jako na formu institucionalizované formální péče či služby, 
kdy péči poskytují kvalifikovaní zaměstnanci registrovaného poskytova-
tele v terénní nebo pobytové formě. Je nutné si uvědomit, že sem patří 
i neformální péče poskytovaná v rodinném prostředí ze strany asistentů 
sociální péče docházejících do domácnosti či ze strany samotných rodin-
ných příslušníků a dalších blízkých osob. Dlouhodobá péče se nachází 
na pomezí zdravotní a sociální péče, jež je běžně poskytována tělesně 
nebo duševně postiženým osobám, seniorům a určitým skupinám osob, 
které při vykonávání základních denních činností potřebují pomoc.

V  evropském kontextu bohužel neexistuje žádné jednotné schéma 
pro dlouhodobou péči. Jednou z  nejvíce přijímaných definicí dlouho-
dobé péče je definice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), která stanoví, že dlouhodobá péče je časově neohraničená.2

Česká legislativa, konkrétně zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách, v platném znění ovšem definuje dlouhodobou zdravotní péči jako 
péči poskytovanou do tří měsíců. Dle platné české legislativy by měl být 
pacient po uplynutí tříměsíční doby z formálního systému péče propuš-
těn. Toto pojetí je v jasném rozporu s veřejně přijímanou definicí dlouho-
dobé péče na evropské úrovni a je příkladem rozdrobenosti poskytování 
dlouhodobé péče v České republice. V oprávněných případech by měla 
být péče poskytována i dále, na nezbytně dlouhou dobu, a to dle indivi-
duálního stavu osoby, které má být péče poskytována. Jedná se o palčivé 

1 VÁLKOVÁ, M., KOJESOVÁ, M., HOLMEROVÁ, I. Diskusní materiál k východiskům dlou-
hodobé péče v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Praha, 2010, str. 22. 
ISBN 978-80-7421-021-1.
2 Long-term Care: Growing Sector, Multifaceted Systems. In: Help Wanted? Providing and 
Paying for Long-Term Care. OECD 2011. str. 39.  
Dostupné z URL: http://www.oecd.org/els/health-systems/47884520.pdf.
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téma především u osob, které se po propuštění ze zdravotnického zaří-
zení nemají na koho obrátit a o které rodina či příbuzní odmítají pečovat.

V České republice je tento stav způsoben striktním oddělováním zdra-
votních a  sociálních služeb. Když zdravotní stav osoby již nevyžaduje 
intenzivní zdravotní péči, vykonává zdravotnické zařízení ve větší míře 
péči sociální, která není hrazena zdravotními pojišťovnami. Pro tyto 
případy existuje institut následné péče, který je sociální službou posky-
tovanou ve zdravotnických zařízeních, pro nemocnice však není příliš 
ekonomicky výhodný.

Dlouhodobou péči potřebují lidé napříč věkovými skupinami a důvo-
dy pro pomoc se společně s konečným typem poskytované péče různí. 
Za dlouhodobou péči považujeme určité typy zdravotní a sociální péče. 
Obě tyto péče jsou často poskytovány souběžně a  nelze je od  sebe od-
dělovat. Obecně lze říci, že dlouhodobou péči potřebují ve valné většině 
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případů lidé vyššího věku (potřeba dlouhodobé péče výrazně narůstá 
s  věkem nad 75 let), ale jejích služeb využívají i  mnozí mladší senioři. 
Předpokládaný nárůst podílu skupiny obyvatel vyššího věku na celkové 
populaci ve vyspělých zemích s sebou nese zvýšený tlak a nároky na sys-
témy zdravotních a sociálních služeb těchto zemí. Dalším důvodem ros-
toucího tlaku na poskytovatele dlouhodobé péče může být i faktor kvalit-
nější zdravotní péče, kdy dochází k úbytku smrtelných případů mnohých 
nemocí a  úměrně tomu přibývá počet chronicky nemocných vyžadují-
cích dlouhodobou péči. Mnohé země se tak začínají připravovat na bu-
doucí nebo už projevující se problémy s organizací a udržitelností svých 
sociálních služeb, které jsou vystaveny zvýšenému náporu poptávky ze 
strany klientů. Situaci je nutné nahlížet zároveň v kontextu omezování 
rozpočtových výdajů, které se netýká pouze České republiky, ale i  ji-
ných evropských zemí. Tento trend financování jde však proti budoucím 
potřebám a  vývoji v  sociálních službách. Důležitou otázkou, kterou si 
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budou muset jednotlivé vlády v  souvislosti s  poskytováním sociálních 
služeb položit, bude v první řadě souvislost s typy poskytovaných služeb, 
s podmínkami, na jejichž základě budou tyto služby poskytovány, v jaké 
kvalitě a v neposlední řadě také finanční stránka věci, tj. kdo bude tyto 
služby hradit. Návrh zákona o dlouhodobé péči v České republice byl již 
v  roce 2012 připraven na  úrovni ministerských expertů rezortů zdra-
votnictví a práce a sociálních věcí. Legislativní rada vlády návrh zamítla, 
další legislativní kroky nebyly provedeny a návrh zákona je nyní odložen. 
Výsledek dalších jednání je proto značně nejistý.

2.2 Pojetí přímé péče

Přímou péčí se rozumí přímá obslužná péče vykonávaná v zařízeních 
sociální péče (domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem apod.) 
a dále pak v terénní formě v přirozeném prostředí klienta (osobní asis-
tence, pečovatelská služba apod.). Přímá obslužná péče je péče sociální 
a  nevyznačuje se zdravotním charakterem. Jako taková prošla přímá 
obslužná péče dlouholetým vývojem směrem od  péče ústavní k  péči 
v rodinném prostředí a v současné době ji mohou vykonávat pracovníci 
v sociálních službách.3

2.3 Vztah formální a neformální dlouhodobé péče

Vývoj dlouhodobé péče v České republice je těžké předpovědět. Lze 
předpokládat, že se bude ubírat směrem k  větší individualizaci péče, 
ale rychlost tohoto procesu dnes nejsme schopni odhadnout. Význam 

3 Výklad MPSV k  zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o  klien-
ty v  zařízeních sociální péče (Ústavy sociální péče, domovy důchodců) do  povolání a  příslušné 
platové třídy [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2005-04-18. [cit.: 2014-03-14].  
Dostupné z URL: http://www.mpsv.cz/cs/66.
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neformální péče ovšem nelze podceňovat. V současném systému posky-
tování dlouhodobé péče v České republice tvoří neformální péče pouze 
zlomek z celého objemu. Vzhledem k demografickému vývoji obyvatel je 
nutné podíl neformální péče na celkovém objemu péče posilovat, neboť 
poptávka po dlouhodobé péči bude s rostoucí průměrnou délkou života, 
rostoucím počtem chronických nemocí a větším počtem rizik postižení 
u seniorů vzrůstat. Péče by měla lépe reflektovat potřeby konkrétního 
jedince a lze předpokládat i snahu o co nejširší možné poskytování péče 
v domácím prostředí, případně v prostředí domovské komunity, kde se 
projeví i význam komunitního plánování sociálních služeb v dané obci/
regionu. Zdá se, že vývoj bude směřovat ke zmenšování kapacit zaříze-
ní dnešních institucionálních poskytovatelů a k osobnějšímu přístupu 
a rozvoji menších zařízení domáckého typu. Poskytování služeb dlouho-
dobé péče v sobě bude integrovat služby sociální a zdravotní a bude pro 
své klienty přinášet komplexnější služby. Měla by růst profesionalita 
a pravděpodobně bude docházet i k efektivnější specializaci poskytova-
telů dlouhodobé péče a k rozvoji kvalifikace jejich zaměstnanců. Do péče 
se budou zapojovat ve větší míře i neformální pečovatelé, kteří budou 
s  formálními pečovateli úzce spolupracovat. Tím se bude naplňovat 
koncept tzv. sdílené péče. V  souvislosti s  poskytováním péče rodinný-
mi příslušníky by bylo žádoucí rozvinout i  určité mechanismy podpo-
ry těchto osob vzhledem k  náročnosti péče. Uplatnění celé této ideál-
ní trajektorie nebude nicméně pravděpodobně v českém prostředí tak  
jednoduché provést.4

4 Poskytování a  financování dlouhodobé péče v  zemích OECD (I) – pracovníci dlouhodobé 
péče. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a  statistiky České republiky.  
Praha, 2012. Dostupné z URL: www.uzis.cz/system/files/31_12.pdf.
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Dlouhodobá péče v severských zemích

Vyspělost a  rozsáhlost poskytování dlouhodobé péče vystihuje podíl 
pracovníků dlouhodobé péče na celkové pracovní síle. Nejvyšších čísel do-
sahuje tento ukazatel ve skandinávských zemích (Švédsko 3,6 %, Nor-
sko a Dánsko 2,9 %). Průměrná hodnota v zemích OECD tvoří 1,5 % 
populace v produktivním věku, přičemž nejmenší podíl lze nalézt v ze-
mích, kde je formální dlouhodobá péče v porovnání s ostatními zeměmi 
poměrně marginální částí.

Skandinávské země dosahují nejlepších výsledků také u ukazatele, kte-
rý značí počet pracovníků dlouhodobé péče na  100 osob ve  věku 80 let 
a více. Oproti České republice, kde se tento ukazatel pohybuje kolem čísla 
7,3, dosahují hodnoty v Norsku počtu 29 pečujících či dokonce 33,2 osob 
ve Švédsku.

Skandinávské země nám mohou být inspirací i z hlediska poskytování 
neformální péče. Na rozdíl od jiných evropských zemí není ve Skandinávii 
větší účast v neformálním sektoru péče spojena s poklesem účasti na trhu 
práce. Skandinávské země mají velice rozvinutý systém formální dlouho-
dobé péče a zároveň také vysokou účast osob poskytující neformální péči. 
Tyto země jsou tak příkladem, že vyspělý systém dlouhodobé péče nevede 
ke  snížené ochotě poskytování péče neformální, ba naopak. Ve  Skandi-
návii panují lepší podmínky pro sloučení zaměstnávání a  péče o  blízké 
a zároveň je v těchto zemích lépe zajištěná podpora u možnosti výběru 
poskytovatele domácí péče.
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2.4 Situace v České republice

Dle šetření Českého statistického úřadu u osob se zdravotním posti-
žením z roku 2013 žije v České republice 1 077 673 zdravotně postiže-
ných osob, z toho 512 761 mužů a 564 912 žen. Více než 40 % těchto 
osob je starších 75 let, přičemž velmi vysoké je zastoupení také v kate-
gorii 60–74 let. Dle údajů Českého statistického úřadu by měli lidé star-
ší 65 let tvořit v  roce 2030 
necelých 23 % populace, což 
představuje nárůst o celých 
8 procentních bodů oproti 
roku 2007.

Příspěvek na  péči pobírá 
od  státu 21,3 % zdravotně 
postižených osob. Tento 
příspěvek je tak druhou z nejčastěji pobíraných dávek, a  to po starob-
ním důchodu, který zabírá podíl 38,2 % z  celkového počtu příjemců 
dávek sociálního zabezpečení.

Na  základě porovnání výsledků šetření uskutečněných v  letech 
2007 a 2013 bylo zjištěno, že podíl osob se zdravotním postižením vy-
kazuje vzestupný trend. Oproti údajům z roku 2006, kdy podíl zdra-
votně postižených obyvatel nedosahoval hranice 10 % z celé populace 
České republiky, se v roce 2013 tento podíl navýšil na 10,2 %.5 Tento 
trend je společně se změnou podílů u mužů a u žen vyznačen na ná-
sledujícím grafu.

5 Výsledky šetření u osob se zdravotním postižením v České republice za rok 2013. Český sta-
tistický úřad. Praha, 2014. ISBN 978-80-250-2536-9.
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Obrázek 1: Podíl osob se zdravotním postižením v České republice

Zdroj: Výsledky šetření u osob se zdravotním postižením v České republice za rok 2013. Český 
statistický úřad. Praha, 2014. ISBN 978-80-250-2536-9.

2.5 Financování dlouhodobé a přímé péče

Příspěvek na péči je určen osobám, které jsou odkázány na pomoc jiné 
fyzické osoby. Tyto osoby z příspěvku pokrývají své náklady na pomoc, 
která může být poskytována blízkou osobou, asistentem sociální péče, 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem či 
speciálním lůžkovým zařízením hospicového typu.6

Čerpání příspěvku na péči je v současném systému sociálních služeb 
velikým tématem. Příspěvek na péči je hlavní dávkou sociálního zabez-
pečení pro osoby, které se při zajišťování základních životních potřeb 

6 Příspěvek na péči [online]. Integrovaný portál MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
2013-03-25. [cit.: 2014-05-23]. Dostupné z URL: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek.
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neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, a to kvůli nepříznivému zdra-
votnímu stavu. Tato dávka by měla být používána pouze na  úhradu 
nákladů spojených s  poskytováním péče pro danou osobu, praktické 
čerpání příspěvku na péči ovšem vykazuje jiné údaje. Třebaže čerpání 
příspěvku na péči podléhá kontrole ze strany státu, není tento fakt vždy 
efektivně podchycen.

V  roce 2012 pobíralo příspěvek na  péči 312  700 občanů. Příspěvek 
na péči je sledován dle věku a stupně závislosti. Následující tabulka tato 
fakta ve vzájemných vztazích zobrazuje. V tabulce jsou zobrazeny počty 
na základě indexace na 10 000 obyvatel, vždy v dané věkové kategorii.

Tabulka 1: Počty příjemců příspěvku na péči v roce 2010 (indexace na 10 000 obyvatel)

Index 
v I. 

stup-
ni

Index 
v II. 

stup-
ni

Index 
v III. 

stupni

Index 
v IV. 
stup-

ni

Index 
cel-

kem

Děti do 18 let 40 25 33 33 131

Dospělí 19–65 
let 31 32 22 12 86

Senioři 66–75 let 201 149 84 42 476

Senioři 76 let 
a více 1033 738 462 277 2510

Zdroj: Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči.  
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Praha, 2010.  

Dostupné z URL: http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf.

Z tabulky je patrné, že nejvíce prostředků je určeno seniorům ve věku 
nad 65 let. Největší příjmovou skupinou osob jsou senioři ve  věku 
nad 85 let, kteří i díky svému pokročilému věku trpí více postiženími, 
a vyžadují tedy větší finanční příspěvek a následně také rozsáhlejší péči.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf
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Jednou ze zásadních změn posuzování hodnocení nároku příspěv-
ku na péči byla reforma z roku 2011. Namísto 36 úkonů soběstačnosti 
a péče o vlastní osobu se nárok na příspěvek dle nové zákonné úpravy 
posuzuje dle schopnosti zvládnutí 10 základních životních potřeb, které 
jsou popsány následovně:

• mobilita,
• orientace,
• komunikace,
• stravování,
• oblékání a obouvání,
• tělesná hygiena,
• výkon fyziologické potřeby,
• péče o zdraví,
• osobní aktivity,
• péče o domácnost.7 

Nová reforma vzbudila rozporuplné odezvy. Dle jejích zastánců při-
nesla výrazné zjednodušení a větší efektivitu, dle odpůrců se reduková-
ním počtu hodnocených oblastí naopak snížila objektivita posuzování. 
Odpůrci nové reformy poukazují především na  fakt, že součet jednot-
livých životních potřeb, na jehož základě je stanoven stupeň závislosti, 
je nejednoznačný a prakticky neumožňuje přiznání nejvyššího stupně 
závislosti. Tyto hlasy tedy volají po změně způsobu hodnocení nároku 
příspěvku na péči. Jednou z možností je provést další dělení zmíněných 
základních životních potřeb, například dle míry obtížnosti, s  jakou je 
osoba zvládá. Další z možností je nechat se inspirovat zahraničním mo-
delem, například rakouským či německým systémem, kdy by byl určující 
hodnotou počet hodin služeb poskytovaných denně klientovi.

7 Příspěvek na  péči od  1/1/2012. Sociální reforma. Ministerstvo práce a  sociálních věcí. 
[cit.: 2014-05-25]. Dostupné z URL: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23.
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Dávky sociálního zabezpečení ve Skotsku

Poplatky za služby sociální péče jsou vybírány na místní úrovni a jed-
notlivé místní úřady uplatňují své vlastní postupy. Tyto postupy jsou však 
obecně založeny na principech spravedlnosti a rovnosti a vycházejí z po-
užití finančního zhodnocení příjmu jednotlivce. Výše poplatků za služby 
tedy není fixní, ale závisí na částce, kterou má jedinec k dispozici poté, co 
uhradí základní náklady (jako například potraviny a energie), a na urči-
tých druzích přídavků. V praxi to znamená, že plnou výši poplatků za so-
ciální péči platí jen velmi malé procento osob; většina klientů platí jen 
relativně malé částky a řada jich za služby neplatí vůbec.

Nárok na většinu služeb sociální péče se přiznává na základě kritérií 
stanovených národní směrnicí, kterou vydává ministerstvo zdravot-
nictví. Znamená to tedy, že nárok na služby sociální péče poskyto vané 
místními úřady mají pouze osoby, jejichž potřeba péče je na  základě 
těchto kritérií vyhodnocena jako „zásadní“ („critical“) nebo „značná“ 
(„substantial“).

Způsob poskytování služeb sociální péče se úřad od úřadu liší, většinou 
je však část služeb poskytována samotnými místními úřady a část naku-
pována od  soukromého nebo dobrovolnického sektoru. To ale nijak ne-
ovlivňuje přístup klientů k těmto službám či výši poplatků, které za služ-
by musí uhradit.

Níže jsou uvedeny příklady hlavních příspěvků na sociální péči, na něž 
mají občané nárok.

•  Dospělí s postižením mladší 65 let mají nárok na příspěvek pro oso-
by se zdravotním postižením („Disability Living Allowance“, DLA).

U těchto příspěvků není posuzována výše příjmu, a jsou tedy vypláceny 
bez ohledu na to, jak vysoký příjem daný člověk má nebo jaká je výše jeho 
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majetku. Příspěvek se skládá ze dvou složek – první souvisí s péčí, kterou 

daná osoba potřebuje, a druhá souvisí s potřebami odvíjejícími se od míry 

pohyblivosti, přičemž občan může mít nárok jak na jednu ze složek, tak 

na obě složky zároveň.

Obě složky jsou vypláceny v různých výších – složka DLA určená na péči 

má tři stupně: nízký, střední a vysoký; složka DLA související s pohybli-

vostí má dva stupně: nízký a vysoký.

• Složka DLA určená na péči

Stupeň Částka 
měsíčně Rozsah potřebné pomoci

Nejnižší 110 € Asistence při přípravě stravy nebo v ně-
kterých částech dne

Střední 275 €
Častá asistence nebo neustálý dohled 

během dne, dohled během noci, případně 
asistence osobám s dialýzou

Nejvyšší 410 € Asistence nebo dohled během dne i noci; 
smrtelně nemocné osoby

• Složka DLA související s pohyblivostí

Stupeň Částka 
měsíčně Rozsah potřebné pomoci

Nižší 110 € Asistence a doprovod při pohybu venku

Vyšší 286 € Jakákoli jiná závažnější omezení pohybu

•  Dospělí s postižením starší 65 let mají nárok na příspěvek na péči 

(„Attendance Allowance“).

Opět se jedná o příspěvek, který nezávisí na výši příjmu, a opět je po-

skytován v různé výši v závislosti na rozsahu potřebné pomoci. Jak již 

bylo zmíněno výše, ve Skotsku jsou pečovatelské služby osobám starším 
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65 let poskytovány zdarma a  z  příspěvku na  péči tedy není nutno hra-
dit základní pečovatelské služby, jako např. asistenci při osobní hygieně, 
oblé kání nebo stravování.

Částka měsíčně Rozsah potřebné pomoci

Nižší stupeň – 275 € Častá asistence nebo neustálý dohled bě-
hem dne či dohled během noci

Vyšší stupeň – 410 € Asistence nebo dohled během dne i noci; 
smrtelně nemocné osoby

•  Na příspěvek mají nárok i  lidé, kteří bezplatně pečují o blízkou 
nebo jinou osobu, a  to tehdy, poskytují-li péči více než 35 hodin  
týdně. Výše příspěvku pro pečující osobu činí zhruba 310 € měsíčně.

Příspěvek na péči je na základě své definice určen osobám, které péči 
vyžadují. V  českém institutu sociálních služeb a  dávek sociálního za-
bezpečení neexistuje žádná dávka pro osoby pečující. Osoby poskytující 
péči dostávají část příspěvku nebo jeho plnou výši (v závislosti na počtu 
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pečujících osob) od osoby, které je péče poskytována, a  to bez ohledu 
na to, zda má pečující osoba jiné úvazky či výdělky.

Institut poskytování příspěvku pro pečující v zahraničí existuje. Zpra-
vidla se jedná o dávky pro osoby, které se z důvodu poskytování péče 
jiné osoby byly nuceny vzdát svého zaměstnání či jiné formy poskytující 
jim příjem. Příspěvek je často závislý na příjmu pečující a opečovávané 
osoby a kalkulaci jejich souhrnného příjmu. Tyto dávky jsou vypláceny 
ze systému sociálního pojištění nebo sociálního zaopatření.

Péči v domácím prostředí poskytuje v České republice značné množ-
ství registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. I  vzhledem k  ob-
jemu žadatelů o služby organizací poskytujících institucionální péči je 
nutná podpora terénních sociálních služeb, které umožní poskytovat 
péči klientům v jejich domácím prostředí.





3. 
Soudobé trendy 

v dlouhodobé  
a přímé péči
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3.1 Lidské zdroje v sociální péči

Jedním z  problémů, se kterým se organizace poskytující sociální 
 služby ve veřejném sektoru setkávají, je společenská prestiž tohoto po-
volání. Veřejnost se s pracovníky v sociálních sužbách setkává až v mo-
mentě, kdy vyžadují dané služby, a média této oblasti nevěnují velkou 
pozornost. Problém nastává také u odměňování pracovníků, které sou-
visí s jejich motivací.

3.1.1 Kategorizace

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění je 
nutné v použité terminologii rozlišovat mezi pojmy sociální pracovník 
a pracovník v sociálních službách.

Hlavní náplní činnosti sociálního pracovníka je sociální šetření, za-
bezpečení sociálně-právní agendy včetně sociálně-právního poradenství, 
poskytování krizové pomoci a  sociální rehabilitace, prevence a  analy-
tická, metodická a  koncepční činnost v  sociální oblasti. Oproti tomu 
pracovník v sociálních službách vykonává především přímou obslužnou 
činnost o osoby v pobytových či ambulantních zařízeních či pečovatel-
skou činnost v domácnosti dané osoby.

Sociální pracovník je pracovníkem především sociálně analytickým, 
zatímco u  pracovníků v  sociálních službách se jedná především o  pra-
covníky terénní, kteří jsou v přímém kontaktu s osobami vyžadujícími 
jejich péči. Kromě vlastní náplně práce tvoří rozdíl mezi danými profe-
semi také požadovaná odborná způsobilost k výkonu povolání.8 

8 Zákon č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách. Ministerstvo práce a  sociálních věcí.  
Dostupné z URL: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf.

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F2006-108&ei=ER2KUs_cEI_HswaKsIDICg&usg=AFQjCNEoPNEzuka3jl-nVi3U-RakjS_vXw&sig2=lUyMS2Yq6zEY6Rp1HJWqZg&bvm=bv.56643336,d.Yms
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Práce v oboru sociální péče je velice namáhavá. Pracovníci jsou vysta-
veni veliké fyzické i psychické zátěži. Z tohoto důvodu je často obtížné 
najít a udržet si pro tuto profesi vhodné zaměstnance. Za tímto účelem 
jsou zájemcům k dispozici rekvalifikační kurzy, ve kterých lze dle zá kona 
o  sociálních službách získat dovednosti pro výkon pozice pracovníka 
v sociálních službách.

Zároveň je ovšem nutné mít pro výkon této profese osobnostní před-
poklady, které naučitelné nejsou. Zřejmě i  vzhledem k  tomuto faktu 
je přirozené, že většina pozic v oblasti sociálních služeb a přímé péče 
je obsazena ženami, které těmito předpoklady disponují častěji. Ženy 
zastávají také manažerské pozice (například pozice ředitelek domovů 
pro seniory a domovů se zvláštním režimem, pozice manažerek kvality, 
vedoucích sociálních oddělení, zástupkyní ředitelů apod.). Dovednosti 
potřebné pro práci v sociálních službách se dají samozřejmě dále rozvíjet 
a trénovat, vycvičit či jiným způsobem zlepšit a zdokonalit. K tomuto 
účelu slouží již zmíněné odborné rekvalifikační kurzy, odborná školení 
či jiná forma celoživotního vzdělání.

Práce v  sociálních službách je nicméně velice náročná a  ne všichni 
v  konfrontaci s  praxí nakonec obstojí. Vzhledem k  demografickému 
vývoji se ovšem předpokládá, že zájem o sociální služby poroste a po-
ptávka po kvalifikovaných zaměstnancích taktéž.

3.1.2 Vzdělávání

Dalším aspektem jsou kvalifikační předpoklady pro práci v sociálních 
službách, kdy podle současné právní úpravy může práci pečovatele či pe-
čovatelky vykonávat osoba se základním vzděláním, která absolvovala 
rekvalifikační kurz. V České republice ukládá zákon o sociálních službách 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F2006-108&ei=ER2KUs_cEI_HswaKsIDICg&usg=AFQjCNEoPNEzuka3jl-nVi3U-RakjS_vXw&sig2=lUyMS2Yq6zEY6Rp1HJWqZg&bvm=bv.56643336,d.Yms
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poskytovatelům sociálních služeb povinnost zajistit sociálním pracovní-
kům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu 24 
hodin ročně.

Za absolvováním kurzů dalšího vzdělávání v sociálních službách může 
stát velké množství pohnutek. Jedním z důvodů pro vzdělávání může 
být splnění zákonné povinnosti. Výběr vhodného kurzu pro zaměst-
nance může dále vycházet z motivace zaměstnance, možnosti případné 
odměny, z  potřeby řešení problému či určité výzvy. Rozlišujeme mezi 
kurzy formálními (přednášky) a  neformálními (workshopy), přičemž 
ideální jsou pro zaměstnance takové kurzy, o které bude mít sám zájem. 
Při zajišťování kurzu je dobré od pořadatelů obdržet informace o počtu 
účastníků, počtu probraných témat, o lektorovi, jeho praxi a vzdělání či 
o metodách, které budou v kurzu použity. Pomocí těchto determinantů 
lze snadno určit, jakou předpokládanou přidanou hodnotu bude pro za-
městnance daný kurz mít.

Vzdělávání v sociálních službách ve Skotsku a Polsku

Pro srovnání uvádíme situaci ve dvou zemích Evropské unie, konkrétně 
ve Skotsku a Polsku.

Ve Skotsku existují tři různé kvalifikační stupně, ovšem i pro nejnižší 
stupeň je nutné mít kvalifikované vzdělání. Tímto požadavkem je zajiště-
na kvalita péče spolu s navazující odměnou.

V Polsku panoval stejný systém jako v České republice do roku 2004. 
Od té doby musí všichni pracovníci v sociálních službách absolvovat tříle-
té pomaturitní vzdělání nebo univerzitní studium.

Tyto právní úpravy tak mohou vyústit v zajištění vyšší kvality poskyto-
vaných služeb a v propracovanější sociální systém.
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Celoživotní a  další vzdělávání je nutným předpokladem pro vzděla-
nostní vybavenost zaměstnanců a  odráží kvalitu poskytování služeb 
dané organizace.

Problematika lidských zdrojů v oblasti dlouhodobé a přímé péče není 
ovšem spojena pouze se vzděláváním pracovníků v sociálních službách, 
sociálních pracovníků a  jiných zainteresovaných osob, ale zároveň se 
týká vzdělávání samotných uživatelů služeb včetně pacientů. Uživatelé 
sociálně-zdravotních služeb by si měli být vědomi svých práv a povin-
ností a vědět, na koho se v případě svých potíží obrátit. V rámci posky-
tování sociálních služeb je toto ošetřeno povinností naplňovat standard 
kvality č. 7.

Univerzita pro pacienty v Bulharsku

Na  tento fakt se zaměřila Národní organizace pacientů v  Bulharsku, 
která implementuje projekt s názvem Univerzita pro pacienty. Cílem pro-
jektu je poskytovat podporu a školení pacientům s chronickým onemocně-
ním, jejich rodinám a přátelům.

Národní organizace pacientů reaguje svým projektem na  skutečnost, 
že počet nemocných neustále narůstá a  počet nemocí přelévajících se 
do chronických onemocnění se zvyšuje. Zároveň eviduje neschopnost pa-
cientů respektovat předepsanou léčbu, snížené povědomí o tom, jak mo-
hou lidé své nemoci kontrolovat či předcházet jejich vzniku, a poukazuje 
na potřebu zdraví jedinců neustále monitorovat, a to bez ohledu na sku-
tečnost, zda jsou momentálně zdraví, nebo nemocní.

Při situační analýze došli v  Bulharsku k  závěrům, že pacienti trpící 
chro nickým onemocněním musí mít svůj zdravotní stav pod neustá-
lou kontrolou, musí důsledně respektovat předepsanou léčbu, brát si 
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předepsané léky, hlídat rizikové faktory, sledovat nejnovější vývoj v ob-
lasti související s jejich chorobou a být schopni dožadovat se svých práv 
pacienta. Je proto nezbytné různé strany zainteresované v tomto procesu 
(lékaři, zdravotní sestry, pacienti) propojit a společnými silami vytvořit 
efektivní model, díky němuž by bylo možné pacientům s chronickým one-
mocněním poskytovat školení a podporu.

Model Univerzity pro pacienty může být aplikován na všechny druhy 
onemocnění a léčby (kardiologie, onkologie, revmatologie – osteoartróza, 
duševní poruchy, gastroenterologie, oftalmologie, endokrinologie, repro-
dukční medicína, neurologie).

Cílem kampaně je ukázat pacientům s chronickým onemocněním, jak 
mohou žít plnohodnotný život, jak kontrolovat rizika zhoršení zdravot-
ního stavu a  jak jim předcházet. Kampaň se zároveň snaží pacientům 
vysvětlit, že v rámci náležité a účinné léčby a kontroly onemocnění je dů-
ležité léčbu předepsanou odborníkem přesně dodržovat. 

V  rámci projektu budou pro pacienty zorganizovány vzdělávací semi-
náře, jejichž účelem je osobě vysvětlit, co se jí stalo, jak s tímto problémem 
žít, poskytnout podrobnosti týkající se samotné léčby a další náležitosti, 
které je třeba během léčby dodržovat. Cílem školení je pacienta přesvědčit 
o tom, že je důležité předepsanou léčbu respektovat a žádným způsobem 
se od  ní neodchylovat nebo ji nepřerušovat. Po  absolvování školení pa-
cient obdrží potvrzení o zařazení do programu pro kontrolu a monitoro-
vání léčby. Projekt dále zahrnuje kontroly stavu pacienta na základě pra-
videlných hovorů z call centra (v návaznosti na typ daného onemocnění) 
a bezplatné konzultace se specialisty.
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3.1.3 Opatrovnictví

S účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, byl 
změněn přístup k  osobám zbaveným způsobilosti k  právním úkonům 
či v této způsobilosti omezeným. S účinností od 1. ledna 2014 je v této 
oblasti kladen důraz na podporu osoby ze strany opatrovníka při jejím 
rozhodování oproti minulé pra-
xi, kdy rozhodování spočívalo 
na  náhradním (pečovatelském) 
rozhodování opatrovníka osoby 
zbavené způsobilosti k právním 
úkonům či v  této způsobilo-
sti omezeným. Nová zákonná 
úprava již nezná pojem „zbavení 
způsobilosti k právním úkonům“ 
a  dané osoby považuje za  své-
právné či ve  své svéprávnosti 
omezené. V  současné době se 
připravuje zákon o  opatrovnic-
tví, který bude upravovat posta-
vení opatrovníků daných osob.

3.2 Péče v komunitě

V současné době jsou sociální služby členěny do tří základních oblastí:

•  Sociální poradenství – základní poradenství patří mezi jednu 
ze základních složek poskytování sociálních služeb a  je ob vykle 
specializováno na určitou cílovou skupinu či situaci. Sociální po-
radenství se dále dělí na  základní (poskytované v  rámci všech 
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sociálních služeb, jehož cílem je nasměrovat klienta na další so-
ciální služby) a odborné (zaměřené již konkrétně na užší cílové 
skupiny či situace).

•  Služby sociální péče – hlavním cílem těchto služeb je zajistit oso-
bám základní životní potřeby, které nemohou být zajištěny bez 
péče a pomoci jiné osoby.

•  Služby sociální prevence – tyto služby jsou určeny k předcházení 
sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy sociálně negativ-
ními jevy.9

Obrázek 2: Počet sociálních služeb dle jednotlivých skupin vedených v registru posky-

tovatelů sociálních služeb

Zdroj: Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči.  
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2010.  

Dostupné z URL: http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf.

9 Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. 2010. Dostupné z URL:  
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf.
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3.2.1 Transformace sociálních služeb

Aktuálním tématem v oblasti sociální péče je proces deinstituciona-
lizace sociálních služeb. Tento proces je založen na myšlence transfor-
mace ústavní či institucionální péče v péči komunitní. Tato transforma-
ce odráží celosvětový trend odklonu od institucionální péče a příklonu 
k péči o postiženého člověka v domácnosti nebo prostředí blízkému běž-
nému životu v  komunitě (např. v  zařízeních rodinného typu). Změna 
v přístupu k péči o závislého člena rodiny vyvstala po  roce 1989, kdy 
byly důsledky ústavní vý-
chovy problematizo vány. 
V  návaznosti na  tyto 
trendy se vyvíjely různé 
typy sociální péče, jako 
je raná péče, respitní 
péče, poradenství, změna 
v procesu školství včetně 
vzniku nových institutů 
(stacionáře, denní centra 
a jiné).

Osobě s  postižením je 
v  případě péče v  domá-
cím prostředí či komunit-
ní péče umožněno prožít 
kvalitní život a  umožnit 
jí žít život srovnatelný 
s  životem jejích vrstevní-
ků. Hlavními body v  pro-
cesu deinstitucionalizace 
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služeb je postupné a řízené odstavení jednotlivých ústavních institucí 
a zároveň výstavba a rozvoj komunitních sociálních služeb poskytujících 
alternativní způsoby sociální péče, a to jak příspěvkovými, tak nezisko-
vými organizacemi. Tyto nově vytvořené struktury jsou více zaměřeny 
na  potřeby samotných uživatelů služeb. Česká republika proces trans-
formace podporuje se snahou o sociální začleňování osob s postižením. 
Hlavními důvody pro zavedení deinstitucionalizace sociálních služeb 
jsou především změny ve  struktuře poptávky, neodpovídající kvalita 
a metody poskytování sociálních služeb, způsob života občana včetně 
nedostatečně rozsáhlé sítě sociálních služeb a syndromu hospitalismu 
(ztrátě samostatnosti a  návyku na  život a  služby v  instituci). Výzvou 
do budoucna zůstává legislativní úprava této oblasti a především pod-
pora komunitních služeb.

Dům St. Joseph’s ve Velké Británii

Ve Skotsku je běžnou praxí poskytování sociálních služeb v menší ko-
munitě. Jedním z takových příkladů je dům St. Joseph’s v obci Penicuik 
ve Středním Lothianu. Dům akcentuje trend, který je od 90. let  patrný 
po celé Evropě, a to umisťovat postižené osoby do menších zařízení za úče-
lem poskytování péče v komunitě.

Tento typ zařízení má charakter podobný českému institutu chráně-
ného bydlení. V  současné chvíli panuje ve  Skotsku trend transformace 
ve  směru od  větších center (domovů seniorů, domovů s  pečovatelskou 
službou) směrem do  menších zařízení. Konkrétně v  domě St. Joseph’s 
jsou ubytovány 4 ženy a  2 muži, kteří si náklady spojené s  touto služ-
bou hradí z příspěvku na bydlení (úhrada nájmu) a z příspěvku na péči 
 (úhrada poskytované péče).
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3.2.2 Neziskové organizace v sociálních službách

Neziskové organizace činné v  této oblasti jsou založeny především 
na přístupu zaměřeném na člověka a jeho individualitu a vystupují jako 
alternativa velkých institutů a  ústavů. Neziskové organizace reagují 
na skutečné, zjištěné potřeby svých klientů a zpravidla pružněji reagují 
na aktuální potřeby cílové skupiny. Neziskové organizace nacházejí svou 
doménu především ve službách sociální prevence. V objemných pobyto-
vých službách sociální péče stále dominují příspěvkové organizace, i zde 
nicméně nalezneme organizace neziskové, které často poskytují např. 
služby chráněného bydlení, denního stacionáře / centra denních služeb, 
službu osobní asistence či podporu samostatného bydlení.

Neziskové organizace se často potýkají s  finančními problémy. Pro-
blém spočívá především v  úhradových stropech, v  definici základních 
činností sociální služby či (ne)možnosti zapojení dobrovolníků.

3.2.3 Dobrovolníci

Neziskové organizace se proto velice často opírají o  dobrovolníky, 
kteří mohou ulehčit finančnímu zatížení organizace a svým zapojením 
podpořit její činnosti. Jedním z problémů, kterým neziskové organizace 
působící v českém prostředí čelí, je neefektivní využití potenciálu dobro-
volníků pramenící především z nezkušenosti práce s touto skupinou pra-
covníků. Jedním z možných způsobů řešení je nechat se inspirovat fun-
gující praxí ze zahraničí. Celý systém dobrovolníků by měl být založen 
na znalosti motivace a představách každého jednotlivého dobrovolníka. 
Jedině tak lze zajistit, aby dobrovolníci vykonávali svoji práci efektiv-
ně, zkušeně a s nadšením. Každá organizace spolupracující s dobrovol-
níky by měla mít k dispozici specifický tým určený pouze ke koordinaci, 
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vyhodnocování a  rozvoji 
dobrovolníků. Každý dob-
rovolník by měl projít stan-
dardním výběrovým pro-
cesem jako zaměstnanec, 
během něhož bude moci 
uvést své preference týka-
jící se zaměření poskytova-
ných činností a  dosavadní 
nabyté zkušenosti, které 
budou výchozím bodem 
pro aktivity dané osoby 
jako dobrovolníka. Po svém 
nástupu by měl být každý 
z  dobrovolníků proškolen 
způsobem odpovídajícím 
plánovaným aktivitám, aby 
mohl bez problémů vyko-
návat svoji činnost. Dob-
rovolníci by tedy měli absolvovat alespoň příslušné základní školení či 
kurz, a to v oblasti, ve které by měli působit. Tyto povinnosti ostatně 
předepisuje zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném 
znění, podle kterého jsou neziskové organizace povinny se při poskyto-
vání sociálních služeb řídit.

Častým problémem zařízení poskytujících sociální služby je způsob 
jejich financování. Veřejné organizace se opírají o prostředky z rozpočtů 
měst a  úřadů, zatímco neziskové organizace spoléhají také na  granty 
a finance od sponzorů. Spoustu aktivit organizací poskytujících sociální 
služby je možné financovat z příspěvků na péči (poskytování samotné 
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péče, pokud se jedná o  registrovanou službu). Systém sociální péče je 
díky častému nedostatku finančních prostředků velice vhodným sekto-
rem pro integraci dobrovolníků a pro jejich začlenění.

Dobrovolníci mohou být velice prospěšní v práci s cílovou skupinou 
a  mohou se starat o  její aktivní život a  trávit s  potřebnými volný čas. 
Dobrovolníky mohou využít různé organizace poskytující sociální služ-
by, od zařízení hospicové péče po domovy seniorů či domy s pečovatel-
skou službou.

Dobrovolníci v Bulharsku

Projekt „Dobrovolníci v  důchodovém věku poskytují sociální služby“ 
(Volunteers at Retirement Age Providing Social Services) je nadnárod-
ním projektem realizovaným v  rámci programů EU, konkrétně v  rámci 
Programu celoživotního učení a programu Grundtvig. V rámci tohoto pro-
jektu se mohli dospělí dobrovolníci poskytující sociální služby, respektive 
pracující pro Bulharský červený kříž a   Rakouský červený kříž, zapojit 
do programu vzájemné výměny.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo zprostředkovat dobrovolníkům vý-
měnu zkušeností a možnost seznámit se se způsoby a metodami, jakými 
jsou sociální služby poskytovány v  jiných zemích a  jak je zde organizo-
vána koordinace dobrovolníků poskytujících sociální a zdravotní péči.

Tento projekt dobrovolníkům z obou zemí umožnil seznámit se s me-
chanismy dobrovolnictví a  sociálními službami poskytovanými Červe-
ným křížem v  druhé partnerské zemi. Projekt také přispěl k  zlepšení 
jazykových a kulturních dovedností účastníků, k jejich osobnímu rozvoji 
a podnítil rozvoj dobrovolnictví v rámci bulharského a rakouského Čer-
veného kříže.
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3.3 Rodinná péče

Péče o  znevýhodněnou osobu v  domácím prostředí je typem péče 
upřednostňovaným po  celém světě. Jedná se o  péči o  člověka v  rodi-
ně, která je často poskytována právě rodinnými příslušníky či asistenty, 
 kteří do obydlí klienta dochází a starají se o něj.

3.3.1 Psychické vyčerpání

Pečující osoby často bojují kromě fyzického vyčerpání také s psycho-
logickými problémy. Psychologie vztahu pečujícího a opečovávaného je 
komplikovaná a je nutné jí věnovat pozornost.

Častým jevem doprovázejícím život osoby pečující o  osobu blízkou 
je stav psychického vyčerpání, který může vyústit až v  tzv. syndrom 
vyhoření. Syndrom vyhoření lze 
popsat jako duševní stav objevující se 
často u  lidí, kteří pracují v  pomáhají-
cích profesích a  jejichž profese je zá-
vislá na mezilidské komunikaci.10 Syn-
dromem vyhoření tak mohou  trpět 
osoby z  různých profesí, zejména 
 ovšem zdravotní sestry, ošetřovate-
lé, sociální pracovníci, lékaři, psycho-
terapeuti či obecně osoby, které při-
cházejí do  styku s  člověkem v  nouzi 
a v náročných životních situacích.

10 TOŠNER, J., TOŠNEROVÁ, T. Burn – Out Syndrom. Syndrom vyhoření. Pracovní sešit pro 
účastníky kurzů. Hestia. Praha, 2002.
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Hlavním znakem syndromu vyhoření je stres spojený s  dalšími 
zátěžemi v pracovním a osobním životě a sociálním okolí.

Fáze vývoje syndromu vyhoření jsou následující:

•  Nadšení: Osoba se projevuje vysokými ideály a vysokou angažova-
ností, která provází její pracovní úkony.

•  Stagnace: Osoba zjišťuje, že stanovené ideály se velice obtížně rea-
lizují a začíná měnit jejich zaměření. Požadavky klientů, jejich pří-
buzných, zaměstnavatele či kohokoliv jiného v okolí začínají tuto 
osobu obtěžovat.

•  Frustrace: Klient se pro osobu mění v negativní subjekt, je vnímán 
negativně. Pracovní prostředí a výsledky pracovního zařazení jsou 
pro osobu zklamáním.

•  Apatie: Vztah mezi osobou a klientem se mění v nepřátelský. Oso-
ba ztrácí motivaci k rozhovorům se svými spolupracovníky a vy-
hýbá se jakýmkoliv navazujícím aktivitám.

•  Syndrom vyhoření: Osoba dosáhla stavu úplného vyčerpání a po-
ciťuje úplnou ztrátu smyslu práce, cynismus, odosobnění, odci-
zení od  klientů, zaměstnavatelů, spolupracovníků, příbuzných. 
Konečná fáze syndromu vyhoření se vyznačuje také vymizením 
reflexí vnitřních norem.11

Syndrom vyhoření je tedy až poslední (nejzávažnější) fází vývoje to-
hoto kolapsu. Předchozí fáze nelze nicméně podceňovat, neboť i ony sa-
motné mohou mít závažný dopad na psychiku osobnosti.

11 TOŠNER, J., TOŠNEROVÁ, T. Burn – Out Syndrom. Syndrom vyhoření. Pracovní sešit pro 
účastníky kurzů. Hestia. Praha, 2002.
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V současné době je problematika syndromu vyhoření obecně známa, 
často je ovšem spojována pouze s pomáhajícími profesemi. Syndrom vy-
hoření je problémem globálním, který může postihnout každého z nás. 
Hlavní výzvou je tedy v tomto ohledu boj proti stigmatizaci tohoto ter-
mínu a proti zkresleným informacím. V České republice existuje celá řada 
organizací, které pořádají kurzy věnující se tématu prevence syndromu 
vyhoření či psychickému vyčerpání. Tyto organizace mohou nabídnout 
různé techniky na vyrovnání se se syndromem vyhoření (mnoho z nich 
je inspirováno ze zahraničí). Na  tomto místě je zároveň vhodné zmí-
nit, že techniky prevence syndromu vyhoření mohou být vhodné nejen 
pro občany trpící či vyznačující se některými symptomy uvedených fází 
syndromu vyhoření. Mnoho jich je vhodných jako relaxační techniky 
pro osoby jakékoliv věku či založení, neboť umožňují zabránit přechodu 
do některé z fází syndromu vyhoření.

3.3.2 Komunikace

Důležitým aspektem poskytování péče je úspěšná a  oboustranně 
efektivní komunikace. Základem komunikace je porozumění obou stran 
a výměna informací. Tento fakt je obzvláště opodstatněný v případě ko-
munikace se seniory a osobami s postižením. Problematickým aspektem 
komunikace s těmito osobami jsou rozhovory o negativních tématech, 
které mohou být spouštěčem nepříjemných situací. V takovém okamži-
ku je důležité, aby si byl pečovatel vědom možných komplikací v  pří-
padě nesprávně zvoleného způsobu komunikace a  zvolil taková slova, 
na   která bude oslovený reagovat mírně a která ho zbytečně nerozruší. 
Základním pravidlem komunikace je především naslouchání, dále pak 
sdílení trápení a starostí. Pouze za předpokladu, že ukážeme svou empa-
tii, si můžeme získat požadovanou důvěru, která je základem pro efek-
tivní poskytování sociální péče.





4. 
Sociální inovace 

v dlouhodobé 
a přímé péči
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4.1 Mezisektorová spolupráce

Spolupráce mezi různými aktéry veřejného, soukromého a nestátní-
ho neziskového sektoru v sociálních službách je žádaným prvkem. Pou-
ze spoluprací a  koordinací jednotlivých aktérů poskytujících sociální 
služby lze dosáhnout efektivních výsledků a spokojených klientů. Spo-
lupráce je ze své podstaty spojena s plánováním.

Smyslem plánování sociálních služeb je to, aby odpovědné subjekty 
plánovaly a  vyjednávaly takové služby, které jsou potřebné, dostupné 
a realizovatelné. Plánování, a to nejen služeb, je tedy o nalezení rovno-
váhy mezi ideou a realitou, mezi tím, co možné je, a tím, co možné není.

4.1.1 Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb je jednou z  možností sekto-
rové spolupráce. Bývá ovšem často kritizováno, a to z mnoha různých 
pohledů. Plánovat sociální služby je nicméně nutné a existují vzorové 
příklady měst či regionů, na kterých je vidět, že tuto metodu lze využí-
vat efektivně.

Základem každého systému komunitního plánování je princip triády, 
tedy zapojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů.

Komunitní plánování sociálních služeb v Benešově

Příkladem fungujícího, efektivního modelu plánování sociálních služeb 
je město Benešov. To bylo s výsledky metody komunitního plánování so-
ciálních služeb natolik spokojeno, že ji přeneslo do dalších oblastí života 
města – například do prevence kriminality.
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Počátek komunitního plánování v  okrese Benešov se datuje do  roku 
2006. V období jednoho roku byl na základě setkání pracovních a řídících 
skupin ve spolupráci s koordinátorem vypracován Komunitní plán sociál-
ních služeb pro okres Benešov na léta 2007–2013.

Městu Benešov se osvědčilo financování komunitního plánování sociál-
ních služeb z evropských grantových programů a mezi lety 2013–2015 
realizuje již druhý cyklus plánování. Benešov respektuje trendy v  ko-
munitním plánování sociálních služeb a provádí své plány ve spolupráci 
s okolními městy Vlašimí a Voticemi.

Během realizace komunitního plánování sociálních služeb se městu 
Benešov osvědčilo nechávat pracovní skupiny otevřené tak, aby na jejich 
zasedání mohl přijít jakýkoliv zástupce. Při komunitním plánování je zá-
roveň důležité vycházet z podložených dat a analýz. Dané analýzy jsou 
dále rozebírány v rámci jednání pracovních skupin.

Formou mezisektorové spolupráce se vydal i  benešovský domov pro 
seniory, který společně se spolupracujícími službami připravuje kulturní 
akce, výstavy, akce pro děti či zájmové kroužky.

Klíčovou součástí komunitního plánování je spolupráce. Ať už se sys-
tém, na jehož základě mezisektorová spolupráce probíhá, nazývá komu-
nitní plánování, nebo funguje podle jiných metod, plánování je pro po-
skytování efektivních sociálních služeb nezbytné.

Jádrem metody komunitního plánování je komunikace mezi jednotli-
vými aktéry. Komunitní plánování sociálních služeb operuje na stejném 
základě jako tvorba plánu pro celé území komunity. Moderní metoda 
komunitního plánování by měla být založena na  názorech osob a  kli-
entů sociálních služeb, tedy samotných uživatelů. Pokud má být proces 
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plánování v  daném městě úspěšný, je nutné, aby se jednání účastnila 
samotná komunita a  její zástupci. Pouze tak mohou být sociální služ-
by adresovány efektivně, podle potřeb uživatelů. Komunitní plánová-
ní tedy musí reagovat na potřeby občanů a na  jejich priority. V rámci 
jednání pracovních skupin by se měla diskutovat témata, která klienty 
skutečně trápí, a především ta, která mohou být vyřešena. Je zbytečným 
plýtváním času věnovat se tématům, jež na lokální úrovni vyřešena být 
nemohou a u nichž se změna nastavení týká národních politik.

Problémů v  oblasti komunitního plánování je celá řada. Jedná se 
především o samotnou podstatu celého procesu, o charakter plánování. 
Plánování samo předpokládá stanovení cílů. Bez cílů není možné začít 
plánovat, neboť chybí směr, kterým by se celý proces měl ubírat. Cíle by 
měly být měřitelné, konkrétní a reálně dosažitelné. Potíží v komunitním 
plánování sociálních služeb je fakt, že s ohledem na samotný charakter 
plánování je velice obtížně nastavit jeho měření. Proto je nezbytné, aby 
komunitní plánování facilitoval nezávislý odborník, který hlídá proces 
plánování, provází jím aktéry a dbá o to, aby formulované cíle splňovaly 
všechna kritéria správně definovaných cílů.

Dalším problémem komunitního plánování je zapojení těch skupin 
občanů, pro které je účast ve vyjednávání stigmatizující (např. být zařa-
zen do skupiny osob společensky nepřizpůsobivých je proti důstojnos-
ti člověka). Tím mizí i  zájmové skupiny některých celospolečenských 
problémů a je poškozena objektivita celého výsledku (např. výhody pro 
 silné lobby některých skupin).

Základem komunitního plánování má být odstraňování příčin 
palčivých problémů a  otázek, které danou komunitu v  oblasti so-
ciálních služeb neuspokojují. Ve  skutečném světě se ovšem často 
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setkáváme s opačným trendem, kdy jsou řešeny spíše důsledky jed-
notlivých problémů.

Komunitní plánování sociálních služeb není levnou záležitostí 
a na svůj chod často vyžaduje nemalé finanční prostředky. Zkušenosti 
ze zahraničí i z tuzemska ukazují, že vhodnou formou financování je pro 
začátek spolupráce využití evropských grantových programů. Ty mohou 
působit jako iniciátor integračních procesů a spustit spolupráci výhod-
nou pro všechny zapojené strany.

V českém prostředí schází v mnoha případech větší spolupráce či ko-
operace s  politickým orgánem. Za  účelem efektivního plánování soci-
álních služeb je nutné do celého procesu aktivně zapojit také politické 
činitele, kteří budou mít vůli plán finančně podpořit. V neposlední řadě 
určuje tento politický orgán ve většině případů pravidla hry.

Mezisektorové partnerství v Lublinu

Partnerství LPPS (Lublin Social-Public Partnership) vzniklo v červnu 
2011 v Lublinu s cílem zlepšit spolupráci aktérů působících v sektoru soci-
álních služeb, lépe zkoordinovat stávající nabízené služby a zajistit zrani-
telným skupinám osob efektivnější pomoc. Partnerství vzniklo na základě 
iniciativy Úřadu práce v Lublinu (veřejný aktér) a pěti místních nevlád-
ních organizací poskytujících sociální služby.

Partnerství bylo reakcí na  skutečnost, že v  Lublinu existuje řada po-
skytovatelů sociálních služeb, kteří se zaměřují na stejné cílové skupiny, 
ale vzájemně spolu nespolupracují, a že zde chybí společná platforma, jež 
by umožňovala sdílet informace týkající se sociální problematiky. Na-
chází se zde také komerční subjekty, které vyvíjejí své aktivity v souladu 
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s  principem společenské odpovědnosti, jsou ochotni více se zapojovat 
do sociálních aktivit města, nemají však povědomí o tom, co je třeba udě-
lat a jak by oni konkrétně mohli pomoci.

První setkání partnerství se konalo v červnu 2011 a zúčastnilo se ho 
24 institucí a  organizací. Byl zde představen koncept partnerství, pro-
běhla diskuze a  většina zúčastněných stran podepsala tzv. prohlášení 
závazku partnerství. Od tohoto okamžiku začala organizační struktura 
partnerství postupně narůstat a diferenciovat se.

Byly definovány cíle a pracovní postupy a ustanovena pravidla členství.

Minimálně jednou za  tři měsíce se koná setkání partnerství, na  něž 
jsou pozváni všichni členové. Zde se probírají aktuální otázky a jsou přijí-
mána rozhodnutí, např. pokud jde o přijetí nových členů, potenciální za-
pojení do projektů, medializaci aktivit nebo sociální konzultace.

Je zásadní zmínit, že toto partnerství vzniklo plně na základě inicia-
tivy zdola, jako reakce na skutečné potřeby. Nejednalo se o součást žád-
ného projektu, politického závazku nebo doporučení, ani žádného jiného 
vnějšího popudu. K  jeho zřízení rovněž nebyly využity žádné vnější fi-
nanční zdroje. Celé partnerství vzniklo a funguje jen díky nadšení a nasa-
zení zakládajících členů.

Partnerství dokázalo sta-
novit pravidla členství, jasně 
určit cíle a  způsoby jejich do-
sažení a nyní se dokáže na re-
gionální úrovni prosadit jako 
jednotný hlas ovlivňující plá-
nování nové sociální politiky, 
právních ustanovení a finanč-
ních rozhodnutí.

Třísektorové partnerství
(mezisektorové)

Veřejný sektor

Podnikatelský
sektor

Nevládní
sektor

Zdroj: http://lpps.pl/
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Díky faktu, že členové LPPS mají rozdílná zaměření, se partnerství 
dokázalo zaměřit na  nové cílové skupiny (např. mladistvé delikventy) 
a poskytnout jim podporu vyhovující jejich potřebám. Tato cílová skupina 
byla až dosud opomíjena a neexistovaly pro ni žádné specifické programy.

Vzhledem k tomu, že Polsko a Česká republika jsou si z hlediska orga-
nizace sociálního systému a občanské angažovanosti historicky podobné, 
lze předpokládat, že tento model partnerství lze aplikovat i v České re-
publice.

Tento model by cílové skupině pomohl řešit obdobné otázky jako v Pol-
sku – nedostatečnou komunikaci mezi státními aktéry, aktéry ze sektoru 
sociálních služeb a soukromými subjekty, a to zejména co se týče posky-
tovaných služeb. Jednotliví aktéři působící v sektoru sociálních služeb by 
se navzájem poznali a mohli by se tak více prosazovat v rámci národního 
a regionálního plánování sociální politiky.

Jedinou případnou překážkou by mohla být mentalita a nedostatečná 
motivace. Pro úspěch projektu je zásadní, aby jednotliví členové věřili 
v potenciál partnerství a byli ochotni se do něj plně zapojit.

Komunitní plán obecně (nejen plán sociálních služeb) je základní 
mantrou spolupráce mezi komunitou a veřejnou samosprávou.  Správný 
komunitní plán má na  základě strategicko-partnerského uspořádání 
efektivně a  detailněji zapojit komunitu (často zastupovanou nezisko-
vým sektorem) do struktury veřejných služeb. Neziskový sektor má díky 
svému postavení v  komunitě největší potenciál efektivní komunikace 
s místními občany.
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4.1.2 Trendy v komunitním plánování sociálních služeb

Výrazným trendem v oblasti komunitního plánování z poslední doby 
je plánování pro větší území. Větší obce se rozhodují spolupracovat při 
vytváření plánu s menšími obcemi, třebaže k tomuto kroku z právního 
hlediska přistupovat nemusí. Komunitní plánování je plně v  kompe-
tenci obcí, na  kterých také leží tíha postarat se o  zajištění sociálních 
služeb svých obyvatel.

Malé obce ovšem často nemají kapacitu ani prostředky věnovat ma-
lým znevýhodněným skupinám občanů. Díky zapojení do  plánování 
s větším územním celkem mohou tento nedostatek napravit a ve spo-
lupráci se postarat také o minoritní skupiny znevýhodněných obyvatel. 

Poskytování některých služeb 
ve  větších obcích je zároveň 
vhodné z  důvodu zachování 
anonymity uživatelů.

Komunitní plánování je při 
dnešním tempu nárůstu po-
skytovatelů sociálních služeb 
nejen žádoucím, ale zároveň 
nevyhnutelným. Politická 
reprezentace se za  účelem 
efektivního plánování musí 
obracet na obce, aby se u nich 
informovala o  potřebách 
služeb a  jejich dostupnosti. 
Při stále stoupajícím počtu 
poskytovatelů sociálních 
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služeb je ovšem vysoce pravděpodobné, že finančně podpořena může 
být pouze část z nich.

Dalším zajímavým aspektem je v oblasti komunitního plánování inte-
grace sociálních podniků (sociálním podnikům je podrobněji věnována 
následující kapitola). Spolupráce mezi veřejným sektorem a  sociálním 
podnikem může být oboustranně prospěšná a obě strany si tento fakt 
začínají stále více uvědomovat. Existují sociální podniky, jejichž vznik 
byl iniciován samotnými obcemi a které touto skutečností upozorňují 
na svou snahu integrovat znevýhodněné osoby do zaměstnání a v del-
ším časovém horizontu také na trh práce.

4.2 Sociální podnikání

Fenomén sociálního podnikání ovládl za posledních přibližně patnáct 
let sociální ekonomiku a stal se v západních zemích velice populárním 
konceptem. Myšlenka sociálního podnikání vychází ze společenské od-
povědnosti firem a nabízí moderní řešení aktuálních sociálních problé-
mů souvisejících především s rozvojem místní komunity. Sociální pod-
nik by měl odpovídat následujícímu pojetí:

Sociální firmy jsou takové organizace, které za účelem naplnění určitých soci-
álních cílů investují svoje hospodářské zisky zpět do podnikání nebo do rozvoje 
místní komunity namísto snahy o maximalizaci zisku akcionářů či majitelů.12

Hlavní rozdíl mezi klasickým profitujícím podnikem a  podnikem 
sociálním je tedy v  tom, že sociální podnik nemaximalizuje zisk pro 

12 Social Enterprise: a strategy for success. Department for Trade and Industry. 2002, str. 13. 
Dostupné z URL: http://www.faf-gmbh.de/www/media/socialenterpriseastrategyforsucess.pdf.



61

zainteresované strany a vlastníky, nýbrž se svou činností snaží být so-
ciálně prospěšný pro místní společnost. Ze své podstaty jsou sociální 
podniky vymezeny spíše svým posláním a cíli než svou formou – ta se 
v jednotlivých zemích liší.

Samotná existence sociálních podniků by se dala označit za  sociál-
ní inovace, neboť se jedná o  poměrně nový způsob naplňování sociál-
ních cílů komunity. Oproti ostatním organizacím v oblasti dlouhodobé 
a   přímé péče jsou sociální podniky tržními subjekty primárně zaměře-
nými na produkci zboží a služeb. Skutečnost, že tímto procesem reali-
zovaný zisk obrátí v  sociálně prospěšnou činnost, z nich činí sociálně 
prospěšné subjekty.

4.2.1 Vnímání sociálních podniků v České republice

Jedním ze zažitých stereotypů vnímání sociálních podniků v  České 
republice je skutečnost, že sociální podnikání je v převážné většině pří-
padů asociováno se zaměstnáváním znevýhodněných občanů a  inte-
grací osob ohrožených sociální exkluzí na pracovní trhy. Nutno dodat, 
že  tento fakt je často opodstatněný, neboť většina sociálních podniků 
v České republice skutečně operuje na základě této myšlenky. Na  druhé 
straně ovšem pravdou zůstává, že za sociální lze označit jakoukoliv fir-
mu, která podniká za účelem naplňování sociálního cíle (nemusí se ne-
zbytně jednat o integraci znevýhodněných osob na trh práce). Sociální 
podnikání může naopak nabývat rozličných forem (znevýhodněné oso-
by věnující se podnikání, poskytování obecně prospěšných služeb v ob-
lasti sociálního začleňování či místního rozvoje včetně ekologicky ori-
entovaných činností). Sociální firmy tak mohou mít kromě sociál ního 
zaměření zároveň místní a ekologický rozměr.
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4.2.2  Právní ukotvení sociálních podniků v České 
republice

Dalším z  problémů sociálního podnikání v  České republice je jeho 
 slabé právní zakotvení. Na tomto místě je nutné podotknout, že sociální 
podnik není separátní právní formou. Situace se v tomto ohledu  odvíjí 
od  právní úpravy v  jednotlivých zemích. Česká republika ovšem není 
zdaleka jedinou zemí, kde není pojem sociální firma legislativně vymezen.

Například ve Velké Británii mohou sociální firmy podnikat jako spo-
lečnosti kapitálové účasti, společnosti s  ručením omezeným, průmys-
lové a spořitelní společnosti, akciové společnosti či registrované charity. 
Sociální firma není v  Británii legislativně vymezena, sociální podniky 
mohou fungovat pod hlavičkou vícero právních forem a tento fakt ne-
brání jejich úspěšnému fungování.13

Firmy v České republice, které chtějí se sociálním úmyslem založit své 
podnikání, mohou mít následující právní formy:

• fyzická osoba,
• spolek,
• ústav,
• sociální družstvo,
• nadace a nadační fondy,
• akciová společnost,
• společnost s ručením omezeným.

Jak je z uvedeného výčtu patrné, sociální firma může patřit pod nezis-
kovou organizaci či být klasickým podnikatelským subjektem. Situace 

13 Sociální firma – výzva v podnikání 21. století. Fokus Praha, o. s. Praha, 2007, str. 15. Do-
stupné z URL: http://www.socialnifirmy.cz/images/publikace_fokus_6.pdf.
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v oblasti legislativy sociálního podnikání se značně změnila k 1. lednu 
2014, kdy v platnost vstoupil nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.). 
Do 31. prosince 2013 bylo možné sociální podnikání vykonávat pod hla-
vičkou těchto právních subjektů:

• fyzická osoba,
• občanské sdružení,
•  obecně prospěšná společnost (od 1. ledna 2014 nesmí být zakládány 

nové o. p. s., ale stávající mohou fungovat v dosavadním režimu),
• nadace a nadační fondy,
• družstvo,
• akciová společnost,
• společnost s ručením omezeným.

Rozvoji sociálních podniků brání neexistující zákon o  sociálních 
podnicích, jenž v české legislativě schází. Zákon o sociálním podnikání 
je nicméně v přípravě a lze předpokládat, že věcný návrh zákona bude 
vládě předložen v prvním pololetí roku 2015.

4.2.3 Příležitosti sociálního podnikání

Dalšími problémy v oblasti sociálního podnikání jsou u  laické veřej-
nosti neznalost problematiky sociálních podniků a  často také velmi 
malé povědomí o jejich existenci. Majitelé sociálních podniků postrádají 
výraznější podporu od úřadů (především s ohledem na daňovou proble-
matiku) a často zápasí s finančním zajištěním chodu firmy. Sociální pod-
niky často kvůli své snaze o zlepšení situace sociálně znevýhodněných 
občanů překročí hranici finančních prostředků určených pro tyto účely.

Sociální podniky mohou být výbornými partnery v oblasti poskyto-
vání různých služeb pro místní komunitu. V České republice je spolupráce 



64

sociálních podniků s  ostatními firmami aktivními především v  nezi-
skové oblasti běžným prvkem, nicméně ke spolupráci se samosprávou 
dochází pouze v ojedinělých případech.

Sociální podnik McSence:  
Spolupráce s místní samosprávou

Chceme-li v péči o seniory přesunout důraz z poskytování akutní zdra-
votní péče v nemocnicích směrem k poskytování preventivní a předběžné 
péče přímo v  komunitách, je třeba vytvořit pevné a  trvalé partnerství 
mezi statutárními a  nestatutárními organizacemi, pečovateli a  veřej-
ností. Rada Středního Lothianu proto v  rámci implementace této stra-
tegie oslovila skupinu McSence a začala zjišťovat, zda v regionu existuje 
poptávka po  schématu bezpečných a  spolehlivých pomocníků, kteří by 
seniorům pomáhali s údržbou jejich domovů a drobnými opravami. Rada 
následně rozhodla, že právě skupina McSence by byla vhodným poskyto-
vatelem těchto služeb.

Skupina McSence se skládá z pěti samostatně operujících firem, které 
jiným firmám a  jednotlivcům nabízejí širokou škálu profesionálních slu-
žeb, konkrétně pronájem kancelářských prostor, údržbářské a  úklidové 
práce, pronájem konferenčních prostor, školicí středisko a  pomoc v  do-
mácnosti. Všechny zisky skupiny jsou buď investovány do  rozšiřování 
působnosti skupiny, a  s  tím souvisejícího vytváření nových pracovních 
míst, nebo jsou ve  formě grantů pro dobrovolnické organizace nebo je-
dince v nouzi investovány zpět do komunity. Posláním McSence je vyvíjet 
nové služby, které by daly lidem práci a zároveň pomáhaly lidem v místní 
komunitě, a i z toho důvodu skupina sídlí v jedné z nejchudších komunit 
ve Středním Lothianu.
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Partneři zhodnotili existující potřeby v komunitě a dospěli k závěru, že 
kromě primární snahy umožnit seniorům déle žít v jejich domovech a ule-
vit tak Národní zdravotní službě by bylo dobré spojit tuto snahu s mecha-
nismem, kdy by potřebnou péči seniorům poskytovali mladí členové ko-
munity, kteří kvůli nedostatku příležitostí a malé kvalifikaci dlouhodobě 
bojují s nezaměstnaností. Tím, že byla za poskytovatele služeb seniorům 
vybrána skupina McSence, se podařilo oba problémy – tedy dlouhodobou 
péči o seniory žijící ve svých domovech a nezaměstnanost mládeže – ad-
resovat z jednoho zdroje financování. Zároveň se tím podařilo adresovat 
i existující mezigenerační problémy: starší a mladší členy komunity se po-
dařilo stmelit a umožnit jim, aby se lépe vcítili do problémů druhé generace.

Skutečnost, že za poskytovatele služeb byl vybrán sociální podnik, má 
navíc i přidanou hodnotu, protože nejenže je zajištěna dlouhodobá udrži-
telnost poskytovaných služeb, ale veškerý příjem a finanční zisky z posky-
tování služeb jsou prostřednictvím nejrůznějších činností navraceny zpět 
do komunity, čímž se šetří rozpočet rady.

Nejprve byl implementován dvouletý pilotní program, po  jehož skon-
čení došlo k jeho vyhodnocení. O program byl v pilotní fázi veliký zájem. 
Během dvou let se program postupně rozrůstal. Původně klienti nabízené 
služby využívali pouze na  základě oficiálního doporučení zprostředko-
vatele, poté se však program dostal do fáze, kdy si lidé služby doporučují 
mezi sebou a potenciální klienti se pak na McSence obracejí přímo.

Mezi zprostředkovatele odkazující klienty na služby McSence patří celá 
řada organizací a úřadů, včetně Odboru sociální péče ve Středním Lothi-
anu, Britského červeného kříže, Asociace domácí péče ve Středním Lothi-
anu, pohotovostního týmu, Spolku dobrovolníků ve  Středním Lothianu, 
Skotského sdružení osob s Alzheimerovou chorobou nebo organizací Hou-
secall a Castle Rock Edinvar. Kdokoli starší 65 let se může s žádostí o služby 
na  McSence obrátit přímo, bez doporučení zprostředkovatelské organizace.
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V rámci programu byla všechna práce poskytována bezplatně a  klienti 
platili pouze za použitý materiál. Po zhodnocení pilotního programu, kte-
rý se setkal s velikým zájmem seniorů, vstupuje celý program do nové fáze, 
kdy budou klienti za  poskytované služby platit dotovanou cenu. Rada 
Středního Lothianu bude i nadále, i když v menší míře, pilotní program 
dotovat a skupina McSence bude dál propagovat nabízené služby, zvyšo-
vat počet klientů a snažit se vyvinout udržitelný model, aby mohly být 
nabízené služby i nadále poskytovány, a to za cenu, kterou si klienti mo-
hou dovolit zaplatit.

Celý koncept poskytování drobných úkonů v  domácnosti, díky nimž 
budou moci senioři déle zůstat ve svých domovech, je nový a velice dobře 
koresponduje s celou řadou dalších iniciativ, jejichž cílem je umožnit se-
niorům déle žít ve svých komunitách a přispět tak ke snížení nezbytného 
počtu nemocničních lůžek. Jsou-li služby navíc poskytovány prostřednic-
tvím sociálního podniku typu McSence, vzniká jako přidaná hodnota si-
tuace, kdy jsou veškeré příjmy a  finanční zisky z  poskytovaných služeb 
navraceny zpět do komunity.
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Sociální podniky v  České republice jsou často závislé na  finančních 
dotacích a grantech. Fungující praxe vícezdrojového financování, která 
je již úspěšně implementována v zahraničí, může být pro české sociál-
ní podniky v  tomto ohledu inspirací. Vícezdrojové financování je zalo-
ženo na diversifikaci zdrojů pro financování činnosti sociálního podni-
ku, přičemž jedním z takových zdrojů jsou často zdroje vlastní (příjmy 
od klientů, zákazníků apod.).

S problematikou sociálních podniků a zaměstnávání znevýhodněných 
osob na trhu práce je úzce spojeno téma lidských zdrojů v sociální péči, 
kterým byla věnována jedna z předcházejících podkapitol. Ta byla zamě-
řena spíše na stranu poskytovatelů a samotných uživatelů. Mezi lidské 
zdroje patří také uživatelé a v kontextu sociálních podniků především 
klienti takových firem.

4.2.4 CSR

Sociální podniky jsou nejen v českém, ale také v evropském kontextu 
vnímány jako doména malých firem. Lidé považují tyto podniky za malé 
a často bezvýznamné a neúspěšné. Pokud se ovšem vrátíme k percepci 
sociálních podniků tak, jak jsou vnímány českými občany, zjistíme, že 
tento náhled není opodstatněný. V Evropě již existuje nadnárodní pod-
nik, který přispívá k sociální integraci znevýhodněných osob a je místní 
komunitě velice prospěšný.

Tento koncept, známý pod názvem CSR (Corporate Social Responsibi-
lity) neboli společenská odpovědnost firem, představuje dnes v za hraničí 
již tradiční fenomén, zatímco v České republice je teprve na vzestupu. 
Jeho cílem není vytvářet určité sociální cíle, ale přispívat dopadem své 
podnikatelské činnosti k rozvoji společenského prostředí.
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Jako příklad uvádíme program obchodního domu IKEA nedaleko 
města Edinburgh ve  Skotsku. Tato myšlenka se v  obchodním domě 
zrodila již před 15 lety. Impulsem pro zavedení programu byla osobní 
pohnutka manažera, který měl syna trpícího Downovým syndromem. 
Program běží již od roku 2006 a  je určen osobám trpícím mentálním 
postižením. Na  začátku se potýkal s  malým zájmem cílové skupiny, 
 který ovšem brzy vyprchal. Od počátku realizace se programu zúčast-
nilo již 42 osob, z nichž 27 osob program úspěšně ukončilo. V obchod-
ním domě spolupracuje manažerka programu se specialistou, který tam 
každý týden pravidelně dochází a učí klienty základním dovednostem. 
Program je zaměřen na zvyšování dovedností v oblasti retail manage-
mentu a účastníci programu v něm participují na kurzech týkajících se 
například základních dovedností, péče o  zákazníka či na  kurzu věnu-
jících se zdraví a  bezpečnosti. Každý účastník programu má k  dispo-
zici jednoho prodejního asistenta, se kterým v rámci výkonu své pra-
covní pozice spolupracuje. Účastníci docházejí do  obchodního domu 
na základě individuálního plánu (zpravidla jednou týdně) a vykonávají 
své pracovní úkoly převážně v samotné prodejní části domu IKEA, kde 
jsou v každodenním kontaktu se zákazníky. Interakce se zákazníky je 
pro účastníky programu velice cenná, neboť se jejich pomocí integrují 
do klasického života.

Jelikož se program setkal s velkým zájmem cílové skupiny, vyjádřilo 
vedení obchodního domu IKEA zájem o  rozšíření programu do  ostat-
ních domů IKEA ve Velké Británii a do zahraničí. Management již dis-
kutoval o rozšíření programu do obchodních domů IKEA po celém světě 
s  ředitelem celé organizace a  pro ostatní země byl již připraven infor-
mační balíček o dobré praxi se zaměstnáváním mentálně znevýhodně-
ných osob. Pokud vše půjde dobře, dočkáme se za pár let podobných pro-
gramů i v České republice.
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4.3  Informační a komunikační technologie 
v dlouhodobé a přímé péči

Použití informačních a komunikačních technologií (ICT) v dlouhodo-
bé péči nachází uplatnění ve většině zemí Evropské unie a celého světa. 
Třebaže je využití informačních technologií v České republice v dlouho-
dobé a přímé péči omezeno na nevelký okruh činností, jejich používání 
usnadňuje život mnoha poskytovatelům a uživatelům. Zavedeným sys-
témem informačních služeb se stal systém tísňové péče a telepéče.

4.3.1 Tísňová péče v praxi

Tísňová péče je služba, která je 
určena přímo koncovému uživate-
li, a  to především starším osobám 
a seniorům, kteří žijí v domácnosti 
či tráví více času sami. V  současné 
době se tísňová péče stala velice 
frekventovanou službou, o  kterou 
jeví nemalý zájem i samotní klienti.

Tísňová péče je založena na momentálně dostupných technologiích, 
které využívá pro komunikaci a poskytování péče koncovému uživateli. 
Pro přenos informací využívají systémy tísňové péče možnosti pevných 
linek, GSM, rychlých dat, internetu či rádiového přenosu. Prostřednic-
tvím zařízení tísňové péče (tísňového tlačítka, mobilního terminálu či 
jiných zařízení) se daná osoba spojí v případě nouze dle svého výběru 
s dispečerským stanovištěm, osobním asistentem, příbuzným či jinou 
zvolenou osobou. Tísňová péče je tak díky své rychlé reakci na potřebu 
klienta schopna zabránit fatálním následkům.
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4.3.2 Telepéče

Zajímavým aspektem využití informačních služeb v  dlouhodobé 
a  přímé péči je takzvaný systém telepéče. Tato péče je aplikována 
v domovech uživatelů a představuje kompletní centrální systém péče. 
Systém je založen na  faktu, že v  rámci finanční únosnosti poskyto-
vání péče a růstu podílu starších osob na celkové populaci je nutné 
snížit podíly institucionální péče a posílit péči komunitní a rodinnou. 
Tato telepéče, poskytovaná na  dálku prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií, může poskytnout potřebnou podporu 
a  pomoc. Ve  svém důsledku tedy dokáže pomoci lidem žít více ne-
závislý život. Obecným cílem zavedení telepéče by mělo být snížení 
počtu umístění do domovů seniorů, snížení neplánovaných hospita-
lizací, zlepšení kvality života konečných uživatelů a  kvalitnější pod-
pora pečovatelům.

4.3.3 ICT v managementu sociálních služeb

Informační technologie jistě pomáhají poskytovat kvalitnější a rych-
lejší pečovatelské služby a  staly se tradiční součástí poskytování soci-
ální péče. Informační a komunikační technologie umožňují komplexní 
řešení dané oblasti namísto řešení jednotlivých problémů. ICT zrychlují 
interní procesy a přispívají k rozvoji dovednosti zaměstnanců v sociál-
ních službách.

Informační technologie s sebou kromě výhod nesou také potenci ální 
stinné stránky. Třebaže jsou informační technologie velice vyvinuté 
a komplexní, nedokážou zabránit či eliminovat chybu lidského faktoru. 
ICT jsou ve velké míře závislé na lidské práci, a pokud ta je vykonávána 
chybně, systém ji stěží rozpozná.
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Jednou ze zásadních nevýhod použití ICT jsou etické otázky. Spou-
sta jich ještě není vyřešena. Použití informačních technologií vyvolává 
odstraněním přímého kontaktu s lidmi tendence k větší sociální izolaci 
a nejistotu ve věci ochrany osobních údajů a jejího porušení. Otázkou 
tedy zůstává bezpečnost sdílení informací.

V  současné době jsou technologie vyvíjeny exponenciální rychlostí. 
Rychlost těchto procesů dosahuje takových rozměrů, že občané jsou no-
vými technologiemi přehlceni. Na tento aspekt je nutné dávat v oblasti 
sociálních služeb veliký pozor, neboť samotné technologické aplikace by 
mohly převážit slovo klienta a  jeho požadavky. V  jádru péče o klienta 
by vždy měla stát jeho potřeba. Na počátku celé péče je nejprve nutné 
ji jednoznačně identifikovat a v návaznosti na tuto aktivitu implemen-
tovat požadovaný systém či technické řešení. Systém a především ICT 
technologie by měly vždy reagovat na konkrétní potřebu poskytovate-
lů, neboť vzhledem k současné nabídce možných technických řešení by 
mohlo dojít k přehlcení celého systému sociálních služeb.

4.3.4 Problematika databázových systémů

Dlouhodobá a přímá péče je úzce spojena se zdravotnictvím a zázna-
movým systémem. Dobře přístupný a  fungující zdravotní záznamový 
systém je jedním ze základních atributů sociálně-zdravotních služeb. 
Zdravotní záznam musí obsahovat základní informace o  pacientovi. 
Druhá stránka věci se zaměřuje na  aspekty, které chtějí mít ve  svých 
záznamech sami pacienti. Údaje ze zahraničí prokázaly, že pacienti 
ve  svých záznamech vyžadují uvádět informace o  léčbě, o  výsledcích 
testů, informace o  chronických onemocněních, informace o  provede-
ných a  očekávaných očkováních včetně uvedení časového rámce pro 
jejich aplikaci a  v  neposlední řadě informace o  alergiích, diagnózách 
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a  předepsaných lécích. Dané záznamy by měly být poskytnuty pouze 
osobám schváleným samotným pacientem, které by měly mít zároveň 
specifická přístupová práva k  nahlížení do  údajů. Pacient by měl mít 
právo monitorovat přístup k jeho osobním informacím a právo vybrat 
a určit, které informace z jeho spisu budou plně viditelné a které budou 
omezeny částečným přístupem.

4.3.5 Koordinace ICT v sociální péči

Informační technologie doplňují sociální péči a usnadňují tak její fun-
gování. Systém sociálních služeb ve  státě se vyznačuje velikým množ-
stvím organizací koordinovaných orgány státní správy za  nutnosti 
administrace na  více úrovních veřejné správy. Tato provázanost neko-
responduje s  integrací systémů informačních a  komunikačních tech-
nologií. To má za následek neefektivní tok informací mezi jednotlivci 
a institucemi, což ústí v neefektivní provoz orgánů státní správy.

Platforma Emp@tia v Polsku

Polsko se potýkalo s podobným problémem a neefektivitou systému so-
ciálních služeb, a to až do přelomu let 2013 a 2014. V lednu 2014 spus-
tila polská administrativa jako nový projekt komunikační platformu pro 
systém sociální péče. Platforma cílí na výměnu a sdílení dat mezi různými 
oblastmi sociálních služeb (sociální asistence, rodinné dávky, péče o oso-
by se zdravotním postižením) za účelem zlepšení kvality sociál ního života 
a podmínek pro podnikání. Platforma přímo podpoří uživatele sociálních 
služeb a  administrativní pracovníky činné v  oblasti sociál ního zabezpe-
čení včetně ostatních podniků aktivních v oblasti sociálního zabe zpečení 
(poskytovatelé sociálních služeb, dodavatelé ICT služeb pro veřejné 
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subjekty). Platforma představuje moderní způsob vypořádání se s daty 
v  systému sociální péče. Systém umožňuje optimalizaci základních pro-
cesů v orgánech veřejné správy zapojených do systému sociální péče a na-
bízí nové možnosti poskytování sociálních služeb. Platforma představuje 
konsenzus v oblasti nákladů na obou stranách – příjemců sociální péče 
a orgánů veřejné správy. Centrální databáze příjemců služeb je jednou ze 
základních produktů platformy Emp@tia. Projekt Emp@tia byl spuštěn 
v lednu roku 2014 a během prvních šesti měsíců již začal fungovat v ně-
kterých polských regionech. Dle implementačního plánu má být Emp@tia 
na území celého Polska plně v provozu do konce roku 2014.

Za účelem fungování platformy bylo nutné upravit legislativu v oblasti 
sociálních služeb, aby bylo možné sdílet osobní údaje mezi organizacemi. 
Současně s provozem online platformy systému sociální péče bude probí-
hat zálohování v papírově podobě, systém se tedy bude zpočátku dupliko-
vat. Papírové zálohování je nicméně nutností, než se celý systém plně roz-
běhne a bude v provozu. Implementace platformy patrně potrvá celé roky.

Pro úplnost je nutné dodat, že realizace takové platformy je spo-
jena s  velkými finančními nároky, a  proto je pro investice podobného 
typu vhodné pokrýt část nákladů z  evropských grantů. Projekty po-
dobného rozsahu musí být podporovány vládou daného státu, včetně  
finanční spolu účasti.

Informační technologie jsou hojně používány v institucionálních za-
řízeních i v České republice. V domovech seniorů a domovech s pečova-
telskou službou jsou jedním z takových způsobů využití záznamová za-
řízení. Ta nahradila ručně pořizované poznámky informačními systémy, 
které údaje načtou přes terminály do počítačů. Informační technologie 
průřezově usnadňují sledování a evidenci objemu poskytnuté péče v za-
řízení sociálních služeb.





5. 
Potenciál 

sociálních inovací 
v dlouhodobé 
a přímé péči
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Sociální služby bude nutné do budoucna přizpůsobit potřebám kon-
krétních uživatelů. Společnost se stává stále modernější a s tím rostou 
také nároky na formu a rozsah poskytovaných sociálních služeb.

Pro některé osoby není tradiční systém sociálních služeb dostatečně 
flexibilní a nevyhovuje jejich potřebám. Některým osobám chybí při po-
skytování služeb kontinuita či další aspekty. Některé služby nemusí při-
jít pro klienta včas, tehdy kdy je potřebuje. Jedním z možných návrhů, 
jak tuto situaci vyřešit, je skotský systém s názvem Self-Directed-Sup-
port neboli podpora řízená jednotlivcem. 

Podpora řízená jednotlivcem ve Skotsku

Podpora řízená jednotlivcem je systém, jenž umožňuje lidem, kteří po-
třebují pravidelnou podporu, volně si o podpoře rozhodovat. Nejsou tak 
nuceni využívat služby poskytované přímo úřady sociální péče nebo by-
tovými úřady v místě jejich bydliště. Tento systém je určen lidem, kteří 
u využívaných služeb preferují flexibilitu a možnosti výběru a kontroly 
a kteří tak chtějí mít šanci vést nezávislejší život ve svém přirozeném pro-
středí. Podpora řízená jednotlivcem neoznačuje žádnou konkrétní službu, 
ale způsob, jak upravit komunitní péči tak, aby co nejlépe vyhovovala po-
třebám uživatelů.

Tento systém funguje ve Skotsku od června 2013. Každý tamější míst-
ní úřad je od té doby povinen všem osobám majícím nárok na využívání 
sociálních služeb nabízet využití systému podpory řízené jednotlivcem. 
Lidé si tak mohou sami zvolit potřebné služby a zorganizovat je tak, aby 
vyhovo valy jejich individuálním potřebám a  situaci. Tato možnost se 
vztahuje jak na  krátkodobou, tak na  dlouhodobou asistenci. V  případě 
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podpory řízené jednotlivcem mají lidé nad svou situací plnou kontrolu 
a uživatelům často dodává větší sebedůvěru či sebejistotu.

Systém podpory řízené jednotlivcem mohou využívat senioři, oso-
by s  postižením či rodiče nebo zákonní zástupci dítěte, které má nárok 
na využívání sociálních služeb pro děti a mládež. Situace, kdy lidé nemají 
možnost využít systém podpory řízené jednotlivcem, nastávají jen zřídka. 
Jedinec využívající služby tohoto systému dostane k  dispozici určitý fi-
nanční obnos, ze kterého uhradí potřebnou podporu dle vlastního výběru. 
V  systému samozřejmě existuje možnost zkombinovat systém podpory 
řízené jednotlivcem s tradičním systémem služeb. Služby, o které má jedi-
nec zájem, si může zakoupit u firmy, která poskytuje pečovatelské služby, 
nebo si zaměstnat vlastního pečovatele či osobního asistenta. Podrobné 
podmínky, za  jakých lze přidělenou finanční částku utratit, sdělí klien-
tům místní skotský úřad. S ním je nutné plány pro vlastní organizování 
podpory konzultovat a  úřad je schopen poskytnout klientovi praktické 
rady, aby mu daná podpora co nejvíce vyhovovala.

Konkrétní přechod od  systému tradiční péče k  systému podpory 
 řízené jednotlivcem začíná konzultací s pracovníkem sociální péče. Spo-
lečně s pracovníkem sociální péče je dále vypracován osobní plán péče, 
v  němž jsou uvedeny klientovy potřeby včetně způsobů, jakým budou 
tyto potřeby uspokojeny. Po výběru dané služby musí klient místnímu 
úřadu ukázat, že služby, které si chce zakoupit, odpovídají jeho osob-
nímu plánu péče. Potřebné služby si musí jedinec zakoupit již sám. Po-
kud klient po určitém čase zjistí, že mu systém podpory řízené jednotliv-
cem nevyhovuje, může informovat úřad a ten systém zajišťování služeb 
na přání klienta změní.

Tento systém může být jednou z  mnoha inspirací, jak v  České re-
publice zajistit efektivní a  fungující sociální systém. Podpora řízená 
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jednotlivcem je systém, který umožňuje poskytovat klientovi péči dle 
jeho výběru a konzultovat ji s odborníky v sociálních službách.

Rozdílná dělba zodpovědnosti (soukromý sektor / veřejný sektor / 
rodina), rozdílné způsoby organizace zdravotní a sociální péče, jakožto 
i různé definice pojmu dlouhodobá péče napříč Evropou vedou k tomu, 
že mezi jednotlivými členskými státy EU existují v chápání dlouhodobé 
péče i ve způsobu jejího poskytování značné rozdíly. Dle doporučení Ev-
ropské unie mají členské státy prosazovat ve svých systémech zdravotní 
a sociální péče zajištění lepší dostupnosti zdravotních a sociálních slu-
žeb, zlepšení kvality péče a zajištění udržitelného financování.

Aby bylo možné těchto 
cílů dosáhnout, je třeba, 
aby spolu všechny zainte-
resované strany spolupra-
covaly a  vytvořily pevné 
partnerské vazby. Výměna 
dobré praxe a  zkušeností 
napomáhá šíření úspěšně 
implementovaných politik 
a ověřených praxí.

Dlouhodobá a  přímá 
péče jsou velice specific-
kými aspekty sociálních 
služeb, které jsou v  České 
republice provázány insti-
tucionálními vazbami pře-
važujícími z  minulých let. 
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Nové služby a nové nápady na inovace již stávajících služeb mohou být 
v České republice implementovány, pouze pokud zde bude panovat vůle 
k oproštění se od zavedených systémů.

Veliký potenciál pro budoucí rozvoj nese právě systém mezisektorové 
spolupráce a  partnerství. Tento fenomén lze v  České republice nalézt 
pouze v ojedinělých případech, zatímco v zahraničí je již často fungují-
cím prvkem. Jedná se zejména o rozvoj spolupráce mezi veřejným sek-
torem a neziskovým sektorem, tedy mezi městy/obcemi a neziskovými 
organizacemi včetně sociálních podniků.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že v České republice již exis-
tují služby, které lze z hlediska jejich charakteru pokládat za inovativní 
a které mohou být za předpokladu zavedení některých drobných úprav 
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či modifikací velice úspěšnými. Jedná se především o dále se rozvíjející 
systém komunitního plánování, který se v České republice může opřít 
o určité výsledky, či o systém poskytovatelů sociálních služeb z oblasti 
neziskového sektoru, jež nabízí široké spektrum služeb.

Nezbytnou inovací je v českém sociálním systému rozšíření možností 
zajištění péče o blízkou osobu v  jejím domácím prostředí. Důraz musí 
být kladen na vzdělávání rodinných příslušníků v oblasti poskytování 
domácí péče a na širší nabídku odlehčovací a ambulantní péče, která pe-
čujícím umožní se v případě nouze obrátit na asistenci odborníků.

Ústavní péče zajišťovaná veřejnoprávními korporacemi by měla být 
poskytována kvalitně a  v  menších zařízeních. Cílem je zajistit oso-
bám důstojný život v malé komunitě, kde se budou klienti cítit dobře 
a příjemně.

Dalším důležitým aspektem efektivního poskytování dlouhodobé 
péče je zajištění oficiálního mechanismu koordinace služeb napříč sek-
tory sociální a zdravotní péče. Tento fakt je podmíněn spoluprací a spo-
lečným postupem zodpovědných orgánů a  zavedením jednoznačného 
chápání dlouhodobé péče.

V současné době převládá v České republice péče ústavní a hlavním 
impulsem by měl být přesun těžiště směrem k péči v domácím prostředí. 
Základem dlouhodobé péče v kvalitativním i kvantitativním ohledu by 
tak měla být péče rodiny a odborná péče v rodinném prostředí.





 
Závěrem
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Potenciál inovativních přístupů a  nových metod, které pomo-
hou uživatelům služeb a  povedou ke  zlepšení jejich současné si-
tuace, je v  České republice značný. Je třeba se nechat inspiro-
vat osvědčenými postupy aplikovanými v  zahraničí a  přizpůsobit  
je českým podmínkám.

Inspirovat se ze zahraničí lze ve  více oblastech. Pro dlouhodo-
bou a  přímou péči je zásadní především otázka sladění pracovního 
a  soukromého života osob poskytujících neformální péči, aktivi-
ta na  trhu práce a  možnost samostatného rozhodování o  zajištění 
sociálních služeb.

Jednou ze specifických oblastí jsou dávky sociálního zabezpe-
čení a  jejich struktura. V  zahraničí často existuje institut příspěv-
ku pro pečující, který je určen osobám, jež byly nuceny se díky péči 
o  jinou osobu vzdát svých pracovních závazků. Systémy nastavení 
dávek se v  jednotlivých zemích liší, stejně jako vzdělávací systémy 
pro dosažení potřebné kvalifikace pro práci v  sociálních službách. 
Kromě vzdělávání pracov níků v  sociálních službách je nutné se zá-
roveň zaměřit na  vzdělávání uživa telů a  poskytovat jim potřebnou  
podporu a pomoc.

V oblasti dobrovolnictví lze také čerpat inspiraci ze zahraničí, pře-
devším co se týče výchovy, zapojení a organizace dobrovolníků. Po-
dobná situace panuje i v oblasti sociálních podniků a informačně-ko-
munikačních technologií.

Specifika jednotlivých zemí jsou ovšem silně ovlivněna místními 
socio-ekonomickými podmínkami a  mentalitou občanů, a  tudíž ne-
jsou plně přenositelná. Zahraniční zkušenost nám nicméně může být 
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inspirací při přípravě legislativních návrhů a strategických koncepcí, 
ať už se jedná o koncepce na státní úrovni, či interní dokumenty lo-
kálních neziskových organizací poskytujících sociálních služby v re-
gionu. Pouze tak bude moci systém dlouhodobé a přímé péče projít 
zásadnější úpravou, která bude prospěšná jak pro poskytovatele, tak 
pro uživatele služeb.
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