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Setkání u kulatého stolu
Služby pro pečující osoby a osoby se sníženou soběstačností

Program setkání

PROGRAM SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU:
• Prezentace služeb pro osoby se sníženou soběstačností a pečující
osoby
✓ Centrum Hájek
✓ Domov – plzeňská hospicová péče
✓ Hospic sv. Lazara
• Prezentace výstupů z průzkumu potřeb pečujících osob na Kralovicku
• Diskuze o potřebách a možnostech zajištění potřebných služeb v
regionu
• Různé a diskuze

Pečující osoby, osoby se sníženou soběstačností
Pečující osoby = osoby blízké (rodina) a asistenti sociální péče, kteří poskytují nezbytnou
péči fyzickým osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby v jejich domácím
prostředí.
Osoby se sníženou soběstačností = osoby, které si z důvodu věku, nemoci či
zdravotního postižení nemohou zajistit své běžné životní potřeby (péče o sebe, o
domácnost) bez pomoci druhé osoby

Služby pro pečující osoby a osoby se sníženou soběstačností

❖ Sociální a zdravotní služby, které mohou pečující osoby při péči využít:
Sociální služby:
✓ terénní – pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba, tísňová péče
✓ ambulantní – denní či týdenní stacionáře, centra denních služeb
✓ pobytové – odlehčovací služby
Zdravotní služby a paliativní péče (hospicové služby):
✓ domácí zdravotní péče (ošetřovatelské / zdravotní služby - Home care)
✓ domácí hospicová péče (paliativní péče o umírající)
✓ lůžková hospicová péče
✓ rehabilitační zařízení
❖ Pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností:
✓ domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se
zvláštním režimem aj.

Služby na Kralovicku
❖ Organizace poskytující sociální služby pečujícím a nesoběstačným občanům v
regionu - pečovatelská služba:
✓ CPOS Město Touškov – pečovatelská služba (děti 0-4 roky, osoby od 27 let)
• 3 střediska, 6 DPS (majetek obcí Bohy, Kožlany, Kralovice, Manětín, Žihle, Nečtiny)
• Kralovicko - provozní doba: Po – Pá 7:00 – 15:30, 17:00 – 19:30; So – Ne 7:00 – 9:30,
11:30 – 14:00, 17:00 – 19:30 (Provozní doba Bohy a Kožlany – Po – Pá 7:00 – 15:30)
• Manětínsko – provozní doba: Po – Pá 6:30 – 15:00
• Žihelsko – provozní doba: Po – Pá 6:30 – 19:00, So – Ne 6:30 – 13:00, 15:30 – 18:30
✓ Město Plasy – pečovatelská služba (osoby od 50 let, 4 kl.), DPS města Plasy
• Provozní doba: Po – Pá 6:30 – 15:00
✓ Město Kaznějov – pečovatelská služba (osoby od 19 let, 2 kl.), DPS města Kaznějov
• Provozní doba: Po – Pá 6:00 – 14:30
- mapa působnosti pečovatelských služeb

Mapa pečovatelské služby na Kralovicku + výhled

Služby na Kralovicku
❖ Organizace poskytující sociální a zdravotní služby pečujícím a nesoběstačným občanům v
regionu:
✓ Domov - plzeňská hospicová péče:
• odborné sociální poradenství (T) – provozní doba dle potřeby
• odlehčovací služby (T) - Po-Pá: 7:00 – 21:00; So-Ne a svátky: 8:00 – 20:00
• domácí hospicová péče (T) - od 3 let věku, pracovní doba dle potřeby, do 40 km od Plzně
✓ Hospic sv. Lazara – domácí hospicová péče
• pobytové zařízení Plzeň (kamenný hospic)
• domácí hospicová péče bez omezení věku - do 30 km od Plzně, nepřetržitá provozní doba
- mapa působnosti odlehčovacích služeb a domácí hospicové péče
✓ Centrum Hájek – sociální rehabilitace (A, 1-18 let), odlehčovací služby (A, 7-18 let), denní
stacionář (A, 1-10 let), SAS pro rodiny s dětmi (T, 1-80 let), terapeutické služby
✓ Domácí péče Toužim – terénní zdravotní (ošetřovatelská) služba na Bezvěrovsku

Orientační mapa odlehčovacích služeb a DHP

Služby na Kralovicku
❖ Organizace provozující pobytová zařízení pro osoby se sníženou soběstačností:
✓ Dům sociální péče Kralovice
• domovy pro osoby se zdravotním postižením (od 40 let, 80 lůžek)
• domovy se zvláštním režimem (od 65 let chronické duševní onemocnění, 10 lůžek)
• Provozní doba: nepřetržitě
❖ Další sociální služby pro osoby se zdravotním postižením:
✓ raná péče – Kuk, Tamtam, Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a služeb
✓ sociální rehabilitace – Ledovec, Tichý svět
✓ poradenství – Tichý svět
✓ tlumočnické služby – Tichý svět

Statistická data
•

•
•
•

Příspěvek na péči (PnP) = je vyplácen osobám závislým na pomoci jiné osoby, je určen výhradně k zajištění
péče a pomoci prostřednictvím sociální služby, rodinného příslušníka či jiné osoby, jeho výše je odvozena od
stupně závislosti na pomoci (4 stupně)
2019: 1. stupeň-239 PnP, 2. stupeň-301 PnP, 3. stupeň-196 PnP, 4. stupeň-101 PnP – celkem 837 PnP
0-7=18, 8-17=68, 18-64=161, 65-84=383, 85+=207
Nejčastěji je péče hrazená z PnP poskytována fyzickou osobou (80 %), PnP v pobytovém zařízení pobírá
zhruba 14 % všech příjemců PnP.
Data z dubna 2021:
SO ORP

Kralovice

•

•
•
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RPS = počet příspěvků III. a IV. stupeň s registrovanou pobytovou službou, X = jedná se o jednotky, s hledem na GDPR nelze
uvádět počet

ve III. stupni závislosti je cca 16 % celkových vyplacených příspěvků vypláceno osobě užívající pobytovou
sociální službu a ve IV. stupni závislosti je takto vypláceno 23 % všech vyplacených příspěvků
na území ORP Kralovice se nachází zhruba 216 lidí ve III. či IV. stupni závislosti, kteří buď pobírají, nebo by
potenciálně mohli pobírat, nějakou terénní sociální službu.

Průzkum potřeb pečujících osob v regionu
• Cílem průzkumu bylo zmapovat problémy a potřeby pečujících osob –
informovanost o službách a dávkách, využití sociálních služeb, chybějící služby,
problémy, potřeby a bariéry vyplývající z péče
• Realizace: říjen 2021 – leden 2022
• Kvalitativní průzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s pečujícími osobami –
celkem 8 osob (6 osob z POÚ Plasy, 2 osoby z POÚ Manětín)
• Pečované osoby:
– pohlaví a věk: 6x senior (75-93 let), 2x dítě ve věku (5-7 let)
– výše PnP: 2x I.st., 2x III.st., 4x IV.st.
– doba péče: do 1 roku=1x, 1-3 roky=3x, 4-7 let=3x, nad 10 let=1x

Průzkum potřeb pečujících osob v regionu
• Pečující osoby:
– pohlaví: 2x muž, 6x žena
– věk: 2x 30-40 let, 1x 40-50 let, 3x 50-60 let, 2x 60+ let
– všichni rodinný příslušníci (matka, dcera, syn s manželkou, manžel, vnučka)
– pracovní uplatnění: 1x starobní důchod, 1x invalidní důchod, 1x brigáda na 2
hodiny denně, 3x pracující a OSVČ, 2x bez zaměstnání (celodenní péče)
– zajištění péče: 2x sama pečující osoba, 2x společná péče rodiny, 3x
příležitostná pomoc rodiny, 1x pomoc rodiny s péčí o dům – 4x sdílená péče
(sociální služby a pečující osoba)
– využití služeb: 4x aktuálně využívané služby (pečovatelská služba, ošetřovatelská
péče, Centrum Hájek, hipoterapie, ergoterapie) + dříve využití rané péče

Výstupy z rozhovorů
INFORMOVANOST:
• v začátcích péče informace poskytnuty: známí či rodinní příslušníci se zkušeností, lékaři v nemocnici,
obvodní lékař, pediatr, sociální služby - 4x hodnoceno jako nedostatečné
• aktuální informační zdroj: internet, fb skupina (rodiče se stejnou zkušeností), vstřícní a ochotní lékaři,
pečovatelky (vstřícnost), čtené informace, známí či rodinní příslušníci se zkušeností
Výstupy:
- získat prvotní informace o možnostech pomoci je velmi těžké – po získání prvního kontaktu už je to dobré
- informace jsou dostupnější v Plzni než v kralovickém regionu
- zahlcení od lékaře v nemocnici bez podpory v zorientování se v situaci
- rodiny se zdravotně postiženými dětmi: chybí propojení zdravotní péče a sociální (předávání informací),
chybějící sociální pracovníci v nemocnicích, kteří by informace předávali, chybí instituce/osoba, která by
pomohla se v situaci zorientovat a „na míru“ poradila, jaké služby by bylo možné využít, pomohla s
administrativou při vyřizování příspěvků, s komunikací s nadacemi apod.
- informace nejsou k dispozici v ucelené podobě na jednom místě – někteří respondenti se je dozvídali
náhodně
- nezmíněno informování od sociálních pracovníků POÚ, ORP
- důraz kladen na vstřícnost informujících pracovníků, lékařů
- Velmi kladně hodnoceno informování od SSL, vč. letáčku od peč. služby

Výstupy z rozhovorů
VYUŽITÍ SLUŽEB:
- s využívanými službami velká spokojenost
- podařilo se v regionu zajistit vhodnou MŠ se skvělým personálem
- hipoterapie jen ve venkovních prostorech, což je v zimě omezující
- řada služeb se musí platit, příspěvky to nepokryjí - využití nadací
- za službami se dojíždí – další náklady na benzín
- zajištění služeb trvá dlouho (např. pobytová odlehčovací služba)
ROZSAH STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB:
- 3x dostačující
- 1x spíše ano, na placené služby není tolik peněz
- 1x úvahy nad zajištěním služby pro potřebnou péče o víkendu (více času pro sebe)
- 1x neví o žádné vhodné sociální službě, kdyby byla, ráda by ji využila
- 2x nevyužívání služeb

Výstupy z rozhovorů
ZAJIŠTĚNÍ PÉČE DO BUDOUCNA:
- při zhoršení zdravotního stavu zajištění domova pro seniory
- při zhoršení zdravotního stavu vyhledání a zajištění případné pomoci
- pokud by pečující osoba zvládla péči i při zhoršení zdravotního stavu sama, nevyužila
by služby
- úvahy nad zajištěním celodenní péče bez sociální služby

Výstupy z rozhovorů
CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY:
- malá nabídka služeb na západě Čech, v okrese Plzeň sever obzvlášť (na rozdíl od Moravy)
- 1x odlehčovací služby, když si pečující potřebuje něco zajistit
- 2x odlehčovací služba pro pohlídání dítěte - asistentka, která by se dceři doma věnovala a
posouvala by ji vpřed nebo by s ní šla na procházku (odborník na problematiku – důvěra
rodičů)
- asistentka pro maminku – nedostatečná kapacita osobní asistence, vyřešeno komerční
službou, ale úplně ne dobré zkušenosti
- specializované dětské tábory pro děti na vozíčku
- provozování školy s kompletními kvalitními službami – celý vzdělávací systém, fyzioterapie,
ergoterapie – zde jen Merklín, který je daleko
- větší nabídka vhodných škol pro děti se zdravotním postižením
- do budoucna chráněné dílny či chráněné pracovní místo
- větší zájem o lidi, kteří zůstávají doma, a o pečující – aby se někdo jednou za čas zastavil

Výstupy z průzkumů
PROBLÉMY A POTŘEBY PEČUJÍCÍCH OSOB:
• 5x nedostatek času pro sebe
• 4x únava, vyčerpání
• 1x psychické selhání
• 2x frustrace z nezapojení rodiny do péče či alespoň návštěv
• 2x návrat do zaměstnání nebyl možný, získat práci na částečný úvazek, nebo brigádu je prakticky
nemožné
• špatně se kombinuje péče s prací a časem pro sebe
• chybí práce, kterou pečující kvůli péči opustila
• nejhorší je, když je člověk sám nemocný nebo potřebuje lékařskou péči
• největší problém nezastupitelnost pečující osoby a neexistence služby, která by pomohla
• chybí energie na motivování pečované osoby
• chybí čas a kapacita pro rodinu (děti, vnoučata)
• izolace – v souvislosti s Covidem zřetelnější
• chybí možnost s někým sdílet problémy
• 2x bez problémů v souvislosti s péčí

Výstupy z průzkumu
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, DÁVKY:
- kromě PnP využití příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku, průkazy
osoby se zdravotním postižením
- výše PnP hodnocena převážně jako dostačující, ale ne vždy pokrývá všechny
potřebné výdaje (doplatek za pleny, výdaje na speciální péči – rehabilitace, cvičení,
neurorehabilitační pobyty, terapie – využití nadací)
- časté problémy s přiznáním PnP – odvolání, soudy, ministerstvo
- zdlouhavé vyřizování PnP, když se zdravotní stav rychle zhoršuje
- kritéria u příspěvků a dávek, jednotná sazba u příspěvku na mobilitu (pro někoho
nedostatečná výše)
- se vším spojeno hodně administrativy, dlouho se čeká na vyřízení, běh na dlouhou
trať
- pokud pečující osoba nemůže z důvodu péče pracovat, nedostane půjčku, úvěr
- žádanka na lůžko se vypisuje v den propuštění domů – je třeba si zajistit lůžko sám

Výstupy z rozhovorů
SHRNUTÍ, ZÁVĚRY:
• potřeba zlepšit informovanost v počáteční fázi péče – jeden informační zdroj, který podá
ucelené informace srozumitelným způsobem
• potřeba zajištění podpory v zorientování se v nové situaci a podpory v průběhu další péče
• potřeba průběžného kontaktu s pečujícími osobami za účelem sdílení problémů a nabídky
služeb
• potřeba vytvoření možností pro sdílení, výměnu zkušeností a setkávání pečujících osob
- vytvoření „pomocné sítě“, např. v podobě terénního sociálního koordinátora
• potřeba zlepšení informovanosti ze strany lékařů (nabídka možností dalších služeb)
• potřeba zajištění odlehčovací služby pro osoby pečující o seniory a
terénní odlehčovací/asistenční služby pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením (v
dostatečné kvalitě)
• potřeba provozování zařízení s kompletní nabídkou služeb v dostupné vzdálenosti
• potřeba větší nabídky brigád a práce na částečný úvazek pro pečující osoby v regionu
• do budoucna potřeba chráněných pracovních míst

Potřebnost a možnosti zajištění služeb
Diskuze o potřebách a možnostech zajištění potřebných služeb v regionu:
•

•
•
•
•
•
•
•
✓
✓
✓
✓

pečovatelská služba - region není dostatečně pokrytý terénní pečovatelskou službou (31 obcí), služba je nejčastěji
poskytována jen v pracovních dnech a jen do odpoledních hodin (vyjma Kralovic a Žihle), kapacita k zajištění širšího
rozsahu činností u pečovatelské služby je nedostatečná
v regionu je nedostatek kapacit personálu pro depistáž v terénu v rámci pečovatelské služby i obecně v rámci sociální
práce
region není dostatečně pokrytý terénními službami – hospicová (paliativní) péče, ošetřovatelská služba (homecare)
informovanost o možnostech pomoci pro pečující osoby (v počátcích péče, od lékařů)
podpora a pomoc pečujícím osobám v průběhu péče, vč. pravidelného kontaktu
možnosti pro sdílení problémů a předávání zkušeností pro pečující osoby
chybí podpora pečujícím rodinám, zejm. pobytová odlehčovací služba a podpora vzdělávání neformálních pečujících a
zároveň služby umožňující odlehčení pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením
absence ambulantní sociální služby typu denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením
nedostatečná kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením a domova se zvláštním režimem
absence místní služby domov pro seniory
kapacita raných péčí
kapacita Tichého světa a sociální rehabilitace Ledovce

Různé a diskuze

Kulatý stůl – 10.3.2022

DĚKUJEME ZA POZORNOST!
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Tereza Kavalírová, CpKP ZČ
Kontakty:
tereza.eberlova@cpkp.cz, 775 764 420
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