Přílohy

Tabulka č. 1: Vztah pečující osoby k pečovanému (N=844)
Vztah

Počet

k pečovanému

Počet v %

Kumulativní četnost
v%

1 matka/otec

469

55,57

55,57

2 dcera/syn

182

21,56

77,13

3 snacha/zeť

44

5,21

82,35

4 jiné

149

17,65

100

(Kategorii jiné tvořili: partner/ka, vnuk/vnučka, sourozenec, asistent/ka, ostatní rodinní
příslušníci, kamarádka nebo sousedka, bez uvedení.)
Zdroj: Truhlářová, 2015

Tabulka č. 2: Ekonomický status neformálních pečovatelů v %
celkem

muži

ženy

Pečující o OZP

Pečující o
seniora

Věnuje se pouze 27

muži

ženy

muži

ženy

16

29

17

37

15

13

30

17

23

13

38

24

9

15

8

15

11

15

péči
Zaměstnaný/á na 19
plný úvazek
Zaměstnaný/á na 14
částečný úvazek
OSVČ

6

8

5

9

5

8

6

Nezaměstnaný

5

3

6

5

6

2

5

34

28

40

24

27

36

100

100

100

100

100

100

50

43

45

39

60

45

Starobní/invalidní 29
důchodce
Celkem

100

Míra ekonomické 44
aktivity v %

Zdroj: Datový soubor „Podpora neformálních pečovatelů“, FDV 2014

Znění otázky: „Máte v současnosti, kromě Vaší role pečovatele, ještě nějaký další ekonomický
status?“

Tabulka č. 3: Ekonomický status neformálních pečovatelů před zahájením péče a
v současnosti v %
Ekonomické postavení

Současné ekonomické postavení respondenta

respondenta před

Zaměst

Zaměstnaný/á

zahájením péče

naný/á

na částečný

na plný

úvazek

Nezaměstnaný

Na

Ve

Věnuje

RD/MD

starobním

se pouze

důchodu

péči

úvazek
Zaměstnaný/á na plný

28

8

6

2

18

27

3

60

3

8

20

5

4

44

12

4

úvazek (N=529)
Zaměstnaný/á na
částečný úvazek (N=40)
Nezaměstnaný/á (N=25)
Na RD/MD (N=50)

10

Zdroj: Datový soubor „Podpora neformálních pečovatelů“, FDV 2014

48
10

48

Tabulka č. 4: SWOT analýza služeb sociální péče v regionu Ústecko
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•

•

silné sociální cítění a nadšení pro práci a
zapojení nových organizací
zkušenost a znalost, dlouhodobost řešení
problematiky
dlouhodobá existence komunitního
plánování ve spolupráci se Statutárním
městem Ústí nad Labem
schopnost služeb reagovat na mimořádné
situace

SLABÉ STRÁNKY
•

•
•
•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
•

propojenost služeb péče na jiné služby
blízké sociálním (podpůrné, aktivizační,
atd.)
• vznik pracovních míst pro osoby s
hendikepem
• vznik nových služeb a zánik
nevyužívaných
• změna sociální politiky státu

rozdělování, přidělování a kontrola
finančních toků a návratnosti do systému
nepropojenost
sociálních
a
zdravotních služeb
byrokracie spojená s registrací služeb
nízká platová ohodnocení pracovníků
služeb
nízká prestiž sociální práce ve
společnosti
složitá terminologie pro veřejnost
existence nekvalitních služeb

RIZIKA
• nedostatek finančních zdrojů
• špatné nastavení podmínek zákona o sociálních
službách - návratnost příspěvku na péči do
systému
• nepřipravenost na stárnutí populace
• sociální vyloučení, izolace
• tvrdší posuzování nároků na přiznání příspěvku
na péči, průkazu ZTP ve srovnání s jinými
regiony
• zasahování politiky a lobbingu do sociálních
služeb

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2017, zpracovala pracovní skupina pod vedením Ing.
Ivany Holinkové a Bc. Ditty Hromádkové

Graf č. 1: Složky ucelené rehabilitace
Ucelená (komplexní) rehabilitace
Rehabilitace veřejného mínění,

Náplň: občanská solidarita, zrovnoprávnění

majorita / minorita

stejného přístupu ke všem, vyrovnávání
příležitostí

Rehabilitace zdravotní léčebná

Zlepšení / stabilizace zdravotního stavu,

Rehabilitace ergoterapie

medikace, fyzioterapie atd.

Psychologická rehabilitace

Např. psychosociální dovednosti, zvládnutí

psychoterapie

psychické krize, změna v sebehodnocení a
životní orientaci

Rehabilitace sociální

Začlenění jedince, legislativní + ekonomická

Socioterapie

+ technická podpora, sociální služby a úprava
místních podmínek

Rehabilitace rodinná

Náprava rodinných vztahů, podpora rodin,
respitní péče

Pracovní rehabilitace

Vytváření a ochrana pracovních míst
Optimalizovaná profesní příprava

Rehabilitace „volnočasová“

Zájmové, sportovní a kulturní vyžití, funkce

Působení prožitku

prožitku – např. zooterapie

Zdroj: Novosad, Novosadová, Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním, zejména somatickým, postižením, 2000

Graf č. 2: Omezující faktory při hledání zaměstnání v %
1 - vůbec mě neomezuje, 5 - zcela mě zabraňuje najít zaměstnání
Malá nabídka částečných úvazků/flexibilních forem
práce

4,16

Obtížné skloubení péče a práce

3,96

Nevstřícnost potenciálních zaměstnavatelů

3,75

Dlouhá doba pracovní neaktivity

3,25

Nedostupnost sociálních služeb

3,19

Ztráta kvalifikace během doby péče

3,08

Nedostatek mého sebevědomí

2,53
0

0,5
Řada 1

Zdroj: Datový soubor „Podpora neformálních pečovatelů“, FDV 2014
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Graf č. 3: Podíl počtu zdravotně postižených osob na celkové populaci ČR
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Zdroj: Datový soubor ČSÚ „Výběrové šetření zdravotně postižených osob – 2013“, 2014

Obrázek č. 1: Aktivity denního života (Activity of Daily Living – ADL)

Zdroj: Pokorná A., a kol., Ošetřovatelství v geriatrii: Hodnoticí nástroje

Tabulka č. 4: Klíčové změny ve vývoji politiky dlouhodobé péče ve vztahu k neformálním
pečujícím
Rok změny

Právní předpis

Před rokem 2007

Zákon č. 100/1988 Sb., o
sociálním zabezpečení
Zákon č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění, a zákon
č.
435/2004
Sb.,
o
zaměstnanosti
Zákon č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce

2007

Zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

2009

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 366/2011 Sb., kterým
se mění zákon o státní sociální
podpoře

2012

Zákon č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek OZP
2016
2017

Změna v designu politiky
neformální péče
Dávka příspěvek při péči o
blízkou nebo jinou osobu podle
zákon o sociálním zabezpečení
Doba, kdy pečující se stará o
závislou osobu, se započítává,
jako tzv. náhradní doba
pojištění
Péče o blízké jako náhradní
doba z hlediska zdravotního
pojištění
Právo pečujících na zkrácenou
pracovní dobu nebo jinou
vhodnou úpravu pracovní doby
a zaměstnavatel je ze zákona
povinen vyhovět, pokud v tom
nebrání vážné provozní důvody
Příspěvek na péči nahrazuje
příspěvek při péči o blízkou
nebo jinou osobu
Zavedení služeb určených
pečujícím osobám (zejména
odlehčovací služby)
Zvýšení měsíčního příspěvku
na péči pro lidi ve IV. stupni
závislosti z 11 000 Kč na
12 000 Kč
Zrušení sociálního příplatku pro
rodiny pečující o osobu se
zdravotním
znevýhodněním,
jejichž
společný
příjem
nedosahoval
dvojnásobku
životního minima
Změna univerzálních dávek pro
OZP na dávky podmíněné
příjmem a spoluúčastí
Zvýšení příspěvku na péči o 10
%

Zákon č. 189/2016 Sb., kterým
se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
Zákon č. 310/2017 Sb., kterým Zavedení
dlouhodobého
se mění zákon č. 187/2006 Sb., ošetřovného
financovaného
o nemocenském pojištění
z nemocenského pojištění

Zdroj: Dobiášová, Kotrusová, časopis Sociální práce, 2017

Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor
Kategorie 1 – Případová práce zdravotně-sociálního pracovníka s pacientem po amputaci
dolních končetin/y
Otázka č. 1: Je sociální rehabilitace u osob po amputaci dolních končetin/y zahájena již
během hospitalizace v nemocnici? Pokud ano, je sociální rehabilitaci v nemocnici přikládán
stejný význam jako ostatním složkám ucelené rehabilitace?
Otázka č. 2: Jaké informace předáváte pacientům při ukončení hospitalizace v nemocnici?
Otázka č. 3: Jsou pacientům poskytovány informační materiály v rámci poradenství? Jaké?
A v jaké formě?
Otázka č. 4: Jsou tito pacienti také příjemcem psychologické péče a podpory během
hospitalizace?
Otázka č. 5: Jaké návazné zdravotní a sociální služby doporučujete osobám po amputaci
během hospitalizace? Jsou Vámi tito pacienti při návratu do domácího prostředí zasíťováni
do dalších organizací (např. organizace poskytující terénní, ambulantní a pobytové sociální
a zdravotní služby, půjčovny kompenzačních pomůcek, Okresní správa sociálního
zabezpečení, Úřad práce, svépomocné skupiny, rehabilitační ústavy atd.)?
Otázka č. 6: Je pacientům poskytováno i poradenství v oblasti zaměstnání? Je s pacienty
řešen jejich návrat do původního zaměstnání, jsou jim nabízeny možnosti dalšího uplatnění
nebo jsou odkázáni na sociální pracovníky Úřadu práce nebo v organizacích poskytující
pracovní rehabilitaci?
Otázka č. 7: Pacienti po amputaci mnohdy řeší, jak se budou přepravovat, zda se dá jejich
automobil upravit apod. Je jim poskytováno poradenství i v této oblasti? Co bývá obsahem
tohoto poradenství? Jaké jsou v Ústí nad Labem a jeho okolí firmy, které se věnují úpravám
vozidel? Jak je tato oblast financována?
Otázka č. 8: Funguje v Ústecké nemocnici svépomocná skupina pro pacienty po amputaci,
případně obecně v Ústí nad Labem?
Otázka č. 9: Domníváte se, že získané tělesné postižení (v tomto případě amputace dolních
končetin/y) může s sebou přinést i něco pozitivního?
Otázka č. 10: Souhlasíte s tvrzením, že řada osob s postižením spíše než odborníkům, uvěří
těm, kdo sami prodělali podobné postižení a s tím spojené problémy? Proč?

Otázka č. 11: Může dobrý výběr kompenzační pomůcky ovlivnit proces vyrovnávání se se
získaným tělesným postižením?
Otázka č. 12: Věnují se lékaři na protetickém oddělení ergodiagnostice? Jak?
Otázka č. 13: Shledáváte výši příspěvku pro osoby závislé na pomoci druhé osoby a dalších
dávek pro OZP jako dostatečné?

Kategorie 2 - Formální systém opory jako podpora osob po amputaci dolních končetin/y
a neformálních pečovatelů
Otázka č. 1: Jaké služby v tomto městě chybí nebo jsou nedostatečné?
Otázka č. 2: Je systém zdravotních služeb dostatečně propojen se systémem sociálních
služeb? Do jaké míry tyto dva systémy spolupracují? Jakou máte zkušenost? Vyhovuje Vám
to takto nastavené, příp. jaké změny byste uvítal?
Otázka č. 3: Řešíte jako člen Koordinační skupiny za oblast péče o OZP nějak situace, kdy
některá sociální služba chybí nebo má nedostatečnou kapacitu? Dal jste např. podnět
k vytvoření nějaké služby?
Otázka č. 4: Probíhá v Masarykově nemocnici spolupráce např. také s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně? V čem spočívá tato spolupráce?
Otázka č. 5: V Masarykově nemocnici pomáhají dobrovolníci z Dobrovolnického centra
Ústí nad Labem, vyskytují se také na protetickém lůžkovém oddělení? Co nabízejí
pacientům za aktivity?
Otázka č. 6: Zajišťujete těmto pacientům následnou rehabilitační péči v Rehabilitačních
ústavech?
Otázka č. 7: Ve spojitosti s tělesným postižením se často mluví o potřebě bezbariérovosti.
Jakých oblastí se to týká?
Otázka č. 8: Jsou podle Vás celkově v ČR dobré podmínky pro poskytování rodinné péče?
Proč?

Kategorie 3 - Rodina a péče
Otázka č. 1: Jaké subjekty se podílí na sociální rehabilitaci u osob ve stavu po amputaci?
Jakou roli v sociální rehabilitaci má rodina? V jaké fázi zapojujete rodinu pacienta do
procesu sociální rehabilitace?
Otázka č. 2: Sociální poradenství, ať už základní či odborné, tvoří důležitou část Vaší
profese. Setkáváte se během něj i s rodinami pacientů?
Otázka č. 3: Pomáhají nabízené služby pro OZP také rodinným pečovatelům? Jak konkrétně
jim pomáhají?
Otázka č. 4: Myslí systém pojistných a nepojistných sociálních dávek také na neformální
pečovatele?
Otázka č. 5: S jakými riziky může být rodinná neformální péče spojena?

