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Úvod

     P ísp vek na pé i je pen žitá m sí  se opakující dávka sociální pé e poskytovaná

osobám, které jsou z d vodu svého dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu závislé na

pomoci jiných fyzických osob. Jeho platná právní úprava je obsažena v zákon . 108/2006

Sb., o sociálních službách. P ísp vek na pé i – obsažený v tomto zákon  – je také výsledkem

dlouholetých spor  ministerstva práce a sociálních v cí s r znými skupinami, zejména

Národní radou zdravotn  postižených R, která se snažila získat vliv na rozd lování pen z

v sociálních službách. Zdravotn  postižení a další osoby – zejména senio i, kte í jsou závislí

na pomoci jiného lov ka, získají podle zákona o sociálních službách p ísp vek na pé i,

který mohou využít tak, že jej bu  poskytnou svým p íbuzným, kte í o n  pe ují, nebo si

jeho prost ednictvím zaplatí vybranou sociální službu. Vznikem p ísp vku na pé i k 1.1.2007

tak postupn  zanikly n které dosavadní sociální dávky - nap . zvýšení d chodu pro

bezmocnost a p ísp vek p i pé i o osobu blízkou.

     Téma p ísp vku na pé i jsem si vybrala p edevším z praktického d vodu. Pracuji jako

sociální pracovnice na Magistrátu m sta Brna a provádím agendu týkající se p ísp vku na

pé i v podstat  od jeho vzniku, tj. od 1. 1. 2007. Od tohoto data prošel p ísp vek na pé i

mnohými novelizacemi až do své dnešní podoby. Do budoucna se další novelizace zákona

ješt  plánují, tudíž lze o ekávat další zm ny. Žadateli o p ísp vek na pé i a oprávn nými

osobami, které p ísp vek na pé i pobírají, jsou senio i, t lesn i mentáln  postižení ob ané,

nezletilé postižené d ti, osoby s psychiatrickým postižením nebo osoby s kombinovaným

smyslovým postižením.

     Na tomto míst  bych se snažila p iblížit teoretickou souvislost p ísp vku na pé i se

sociální pedagogikou jako v dní disciplínou. Na tuto souvislost se musíme dle mého názoru

dívat z úhlu pojetí sociální pedagogiky. Sociální pedagogiku m žeme chápat v ur itém

smyslu jako obor, který se zabývá praktickou oblastí lidského života, soust uje se na

pomoc lidem v jejich b žném život  a hledá cesty, jak poskytnout podporu t m p íslušník m

spole nosti, kte í pomoc a podporu pot ebují. Problematika sociální pedagogiky se týká celé

populace, nikoliv jen ur ité ásti spole nosti. Profesor Kraus ve své knize lov k, prost edí,

výchova uvádí myšlenku, že sociální pedagogika by m la vytvá et soulad mezi pot ebami

jedinc  a pot ebami spole nosti, tj. p ispívat k optimálnímu zp sobu života v dané dob

a v daných spole enských podmínkách. Na základ  této myšlenky se domnívám, že
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ísp vek na pé i v sob  ur itý potenciál nad je na ovlivn ní kvality života osob, které jsou

svým konkrétním postižením znevýhodn né v i spole nosti, má a mohl by t mto osobám

také pomoci se o n co v tší m rou do života spole nosti znovu za lenit.

     Jako cíl své bakalá ské práce jsem si stanovila p iblížit tená m problematiku p ísp vku

na pé i a zjistit, jaké jsou možnosti jeho využití, pop ípad  zneužití v praxi.

     V úvodní kapitole se nejprve zam ím na historický vývoj sociálních služeb. Následn

podám stru ný p ehled právní úpravy sociálních služeb v eské republice od roku 1989 do

1. 1. 2007, kde nastíním mimo jiné i hlavní principy d vodové zprávy k zákonu o sociálních

službách. V další kapitole stru  objasním pojem sociální stát a jeho typy. Pro zajímavost

zmíním i právní úpravu a systém sociálních služeb v Dánsku, což je stát, který uplat uje

skandinávský model sociálního státu a  adí se v sou asné dob  na špici sv tového vývoje

v oblasti sociálních služeb. Pokra ovat budu Bílou knihou o sociálních službách, kde

vymezím hlavní principy a cíle v oblasti sociálních služeb. Za d ležité považuji vyjmenovat

i druhy sociálních služeb, které jsou definovány v zákon  o sociálních službách, nebo

k jejich zaplacení je p ísp vek na pé i ideov  ur en. Pro podání komplexního pohledu na

problematiku p ísp vku na pé i slouží i kapitola o sociálních dávkách a službách sociální

pé e, které byly zrušené k datu ú innosti nového zákona o sociálních službách. Nezbytná je

i kapitola o financování sociálních služeb u nás. Záv rem bakalá ské práce bude

prezentována obsáhlá kapitola pojednávající o problematice p ísp vku na pé i podle aktuální

platné právní úpravy. Kapitola Pr h správního ízení p ísp vku na pé i v praxi bude

uvedena p ed vybranými p ípadovými studiemi z praxe, aby byl tená i práce nejprve

objasn n postup správního ízení, který sociální pracovnice na ú ad  vykonává.

     V poslední kapitole bude na p ti konkrétních p ípadových studiích – kasuistikách

doloženo, jak je p ísp vek na pé i v praxi využíván, ímž bude prakticky spln n cíl mé

bakalá ské práce.
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1 Sociální služby v kontextu historického vývoje

Po átky chudinské pé e

     Problém chudinského obyvatelstva byl již od dob starov ku p edm tem zájmu panovník .

Ve starém ím  se problém chudoby ešil v okamžiku, kdy se stal spole enskou hrozbou,

a to podle zásady „chléb a hry“ (nejchudším se rozdával chléb a byl jim povolen p ístup na

zábavy ur ené pouze pro bohaté).

     V období raného st edov ku bylo p ijato k es anství jako státní náboženství a z ídily se

církve. S p ijetím k es anství se za ala uplat ovat náboženská p ikázání pomoci chudým,

poskytování almužen a konání milosrdných skutk .

     Kláštery spolu s farnostmi p edstavovaly první instituce, které poskytovaly dlouhodobou

pomoc a pé i chudým.

Po átky jednotné politiky státu

     „Na našem území byla represivní opat ení v i chudým lidem poprvé upravena v íšském

policejním ádu Ferdinanda I. z roku 1552. Ve stejném duchu se u nás pozd ji vydávala další

na ízení proti žebrot  a o postrku, nap . na ízení Marie Terezie „Bettler-, Schub- und

Verpflegsordnung“ z roku 1754.“1

     Represivní p ístup k lidem žijícím na okraji spole nosti byl u nás zmírn n dvorskými

dekrety Josefa II. z let 1782-1786, ve kterých bylo doporu ováno z izovat farní chudinské

ústavy. Zakládaly se i útulky pro chudé.

     „Na p elomu 16.  a 17. století vydala anglická královna Alžb ta I. své první chudinské

zákony. Tyto právní p edpisy (Kodex chudých z roku 1597 a Chudinský zákoník z roku

1601) ukládaly obcím povinnost pomáhat svým práceneschopným chudým a p edstavovaly

ležitý mezník ve vývoji chudinské pé e.“2

     Se vznikem centralizovaných evropských stát  se za ala centralizovat i politika státu v i

chudým.

1 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 19.
2 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 20.
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     Na p elomu 18. a 19. století vznikala velká za ízení, jejichž klientela byla již

diferencovaná – nap . sirot ince (pro opušt né d ti), blázince (pro osoby trpící duševní

nemocí), starobince (pro staré lidi), chudobince (pro osoby nemajetné) a jiné. Až do této

doby byli všichni tito lidé umís ováni spole  v jednom za ízení. V této dob  vznikla

tradice ústavní pé e jako jedna z hlavních možností, jak ešit vážné sociální problémy

jednotlivce.

Sociální služby a domovské právo

     Ve ejná chudinská pé e byla na našem území právn  upravena v polovin  19. století.

Jejím hlavním poskytovatelem z stala obec, která m la historickou tradici. V souvislosti

s vývojem v okolních zemích se postupn  zavád l institut domovského práva.

     „Domovské právo bylo zavedeno jako soubor práv a povinností, jež vyplývaly z právního

vztahu mezi p íslušníkem obce, který m l v i obci domovské právo, a obcí samotnou.

V našem prozatímním obecním z ízení . 170/1849 . z. byl v tomto duchu zakotven právní

nárok p íslušník  obce na „zaopat ení podle dokázané pot eby“ (§ 22). Obecní zákon

. 18/1862 . z. pak v rámci samostatných p sobností obce stanovil rovn ž povinnost obce

„pe ovati o chudé a obecní ústavy dobro inné“.“3

     Provád cími zákony k výše citovanému obecnímu zákonu se v Rakousko-Uhersku staly

zákon . 105/1883 . z. , o domovském právu a chudinský zákon . 59/1868 es. z. z. Tyto

právní p edpisy pozd ji p evzal právní ád eskoslovenské republiky zákonem . 11/1918

Sb. z. a n., o z ízení samostatného státu eskoslovenského. Domovské právo ve své podstat

znamenalo právo v obci pobývat a nárokovat si zaopat ení v p ípad  chudoby. Toto právo

l eskoslovenský ob an pouze v jedné obci.4

Nové iniciativy církve

     V souvislosti s reformami státní sféry v 19. století za aly vznikat na p  církve

významné iniciativy – nap . anglická Charity Organization Society (COS), založená roku

1869 reverendem Thomasem Chalmersem. lenové této organizace navšt vovali chudé

3 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 21
4 tamtéž
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v jejich domovech, kde spojovali duchovní p sobení na tyto osoby spolu s p ímou materiální

pomocí. V Londýn  bylo pozd ji založeno komunitní centrum (jehož zakladatelem byl

Samuel Barnett) – tzv. Toynbee Hall. Toto centrum lze považovat za p edch dce dnešních

ob anských poraden. Na p elomu 19. a 20. století vznikaly další církevní a jiné organizace,

které se orientovaly na práci s mládeží – nap . Salesiánská kongregace, YMCA, YWCA,

Skaut. Tyto organizace dodnes p sobí.5

Podoba chudinské pé e na p elomu 19. a 20. století

     „Po vzniku eskoslovenské republiky v roce 1918 došlo k tzv. recepci rakousko-

uherského práva, tedy k p evzetí velkého množství rakousko-uherských p edpis  do právního

ádu SR. Došlo k tomu tzv. recep ním zákonem (zákon . 11/1918 Sb. z. a n., o z ízení

samostatného státu eskoslovenského).“6

     Chudinská pé e byla státem poskytována až jako krajní možnost pomoci pot ebným. Jako

první instituce, která m la pé i o chudého a nezaopat eného lov ka zajistit, byla rodina.

Když nemohla dostate  pomoci rodina, m l být pot ebný zaopat en jiným systémem -

nap íklad ze strany spolk  nebo fond . Pokud lov k však nemohl být zabezpe en ani

z t chto zdroj , za ala vznikat povinnost orgán  obce, okresu nebo zem  tuto pé i

o pot ebného zajistit. Odpov dnost byla tedy chápána jako výše zmín ná posloupnost

s primární úlohou rodiny.

     Chudinská podpora se rozlišovala na pravidelnou, p echodnou a s naturáliemi. Výši

a zp sob zaopat ení ur ovaly obce, které také rozhodovaly o poskytnutí ústavní sociální

služby.

Sociální služby v mezivále ném období

     Nej ast jší formou sociální služby, která byla poskytována za první republiky, byla

ústavní pé e (nejproslaven jší ústavní za ízení u nás byly Masarykovy domovy). Dobro inné

spolky a humanitární organizace provozovaly tzv. výva ovny.

5 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 22.
6 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 23.
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     V období první republiky došlo k neoby ejnému rozmachu dobrovolné sociální pé e.

Nejvýznamn jší dobrovolné spolky v eskoslovensku byly p edevším Spole nost s.

erveného k íže, organizace Okresních pé í o mládež, Masarykova liga proti tuberkulose.

Toto období bylo rovn ž dobou rozvoje specializovaných poradenských služeb. P ed druhou

sv tovou válkou u nás existovaly poradny pro volbu povolání, pro duševní zdraví, m stské

sociální poradny, poradny pro „úchylné d ti“, poradny pro matky s d tmi, tuberkulózní

poradny a venerické poradny (tj. poradny pro pohlavní choroby).7

Sociální služby v kontextu sociálního státu

     V roce 1948 vyhlásila OSN d stojnost lidského života jako cíl sociální politiky každého

státu i globálního spole enství.

     V 60. letech 20. století za ala vznikat vlna kritiky ústavní formy pé e a objevovala se

tendence hledat v i ní nové alternativy. Vznikají terapeutické komunity, které nabízejí

intenzivní terapii. Její klienti dostávají ur itou míru odpov dnosti za své chování a stávají se

tak aktivními ú astníky procesu dosažení zm ny, kterou si stanovili za sv j cíl. Existují

i lé ebné komunity, které se zam ují na osoby závislé na návykových látkách a na osoby

trpící duševní poruchou. Dále vznikají stacioná e a komunitní centra. Rozvíjejí se i terénní

služby. Vypracovávají a upravují se preventivní a terapeutické programy, které se zam ují

na nejohrožen jší skupiny (nap . na d ti z nefunk ních rodin, rizikovou mládež, uživatele

drog, osoby provozující prostituci, osoby propušt né z výkonu trestu, ob ti trestných in

apod.). N kte í klienti mohou využít i zvláštní typ sociální služby – chrán né nebo

podporované bydlení, chrán né nebo podporované zam stnávání. Vzniká model osobní

asistence, který se uplat uje zejména u osob s mentálním i t lesným postižením. Rozvoj

nastává v oblasti svépomocných skupin a center.

     Základní sociální poradenství poskytují nestátní organizace, ale taktéž obecní ú ady.

Specializované poradny se budují v tšinou pro širokou škálu cílových skupin. Do

nabízených poradenských program  jsou zapojováni sociální pracovníci, dobrovolníci,

specialisté z r zných obor  nebo zástupci místních komunit.8

7 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 25.
8 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 26-27



12

Sociální služby v tzv. socialistickém stát

     Vývoj sociální politiky a systému sociální ochrany do druhé sv tové války kopíroval

v našem stát  v podstat  vývoj evropský. V mnohém byl na špici – nap íklad eská sociální

škola vychovávala mnoho špi kových odborník , kte í p sobili i v zahrani í a svým

zp sobem ovlivnili i vývoj celých sociálních systém . Po druhé sv tové válce však byla

západní orientace p erušena.

     Komunistický režim zm nil koncepci sociálního zabezpe ení. V roce 1948 byl zrušen

institut domovského práva a sou asn  byl nahrazen institutem eskoslovenského ob anství.

Tímto zákonem se o znevýhodn né ob any za al starat stát.9

     Jednotný systém sociálního zabezpe ení p inesl až zákon . 55/1956 Sb., o sociálním

zabezpe ení, kdy byla veškerá sociální pé e o ob any p evedena na stát a jeho orgány.

Výjimku tvo ilo zaopat ení ústavní. Ústavy sociální pé e mohly být nap íklad z ízeny,

provozovány a udržovány také dobrovolnými organizacemi, církvemi a náboženskými

spole nostmi. Nad jejich fungováním byl vykonáván dozor Státního ú adu sociálního

zabezpe ení, z ehož vyplývá, že výkon sociální pé e byl v podstat  kompletn  p eveden na

stát. Církevní ústavy a r zné nestátní ústavy byly postupn  rušeny nebo byly p evedeny do

rukou státu.

     „V tomto období lze spat ovat po átek situace, jež do ur ité míry p etrvává do

sou asnosti. Stát sv il sociální služby do pé e n kolika r zných ministerstev a ta p i

faktickém ešení konkrétních p ípad  uplat ovala nestejná pravidla. Tento stav bývá nazýván

„rezortismus“.10

     V roce 1964, byl p ijat nový právní p edpis – zákon . 101/1964 Sb., o sociálním

zabezpe ení. Jeho pátá ást nese název Služby sociálního zabezpe ení. Služby m ly být

poskytovány p edevším ob an m, kte í pot ebují pomoc spole nosti k p ekonání

nep íznivých životních pom . Pojem služby v sob  zahrnoval i pen žité dávky. Více

up ednost ována však byla pomoc ze strany rodiny a poskytování v cných dávek p ed

pen žitými dávkami sociální pé e.

     „Sociální pé e se poskytovala ob an m se zm nou pracovní schopností, ob an m t žce

poškozeným na zdraví a starým ob an m. Nov  byl zaveden pojem „ob ané, kte í pot ebují

zvláštní pomoc“, tedy takoví, kdo se p echodn  ocitli nebo žijí v mimo ádn  obtížných

životních pom rech. Ob an m se zm nou pracovní schopností stát zajiš oval pracovní

9 zákon . 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva
10 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 28.
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uplatn ní i pracovní rehabilitaci. V dob  jejich p ípravy pro povolání i p ed umíst ním do

zam stnání pak t mto ob an m bylo poskytováno hmotné zabezpe ení.“11

     Státní ú ad sociálního zabezpe ení vykonával ídící kontrolu. Vlastní innost v oblasti

sociální pé e vykonávaly národní výbory, kde mohly být též z ízeny tzv. komise sociálního

zabezpe ení.

     V tehdejším eskoslovensku došlo v d sledku politických a následn  ústavn -právních

zm n ke vzniku federativního uspo ádání stát  a k rozd lení kompetencí mezi federaci

a republiky. D lba kompetencí v oblasti práce, mezd a sociální politiky byla sv ena do

spole né p sobnosti federace a obou republik.

     „Na zákon . 101/1964 Sb. navázal zákon . 121/1975 Sb., o sociálním zabezpe ení.

Sociální pé e byla zakotvena v ásti tvrté citovaného zákona. Ustanovení § 80 vymezovalo

pojem sociální pé e tém  shodn  s dosud platnou právní úpravou.“12

     Tento zákon zavádí pé i o spole ensky nep izp sobené ob any. To se v praxi projevovalo

povinností zam stnavatele p ijmout do práce takového ob ana, kterého k p ijetí doporu il

národní výbor, a povinností pomáhat mu za adit se do ádného života. Tento postup

prakticky znamenal nápravu „nevyhovujících“ jedinc  prost ednictvím zam stnání.

     Následujícím právním p edpisem, který upravuje sociální zabezpe ení i sociální pé i

dosud, je platný zákon . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení.

     V osmdesátých letech 20. století vznikají p i velkých pr myslových podnicích tzv. odbory

pé e o pracující (zabezpe ují pé i o mladistvé zam stnance, ženy s malými d tmi, svobodné

matky…). Zam stnáváni jsou i zam stnanci, kte í se snaží o p evýchovu absentér ,

fluktuant , alkoholik  apod. Pracovn  za azováni a sociálními pracovnicemi vedeni jsou

i lidé propušt ni z výkonu trestu a „ob ané cikánského p vodu“ (= tehdejší oficiální termín

pro Romy). Pro osoby v d chodovém v ku jsou zakládány kluby d chodc , organizovány

zné kurzy apod. Jedná se v podstat  o systém sociálních služeb poskytovaných

zam stnavatelem jako pé i svým zam stnanc m. N které typy služeb, nap . terapeutické

komunity, se u nás ale zavád ly s obtížemi.

     V šedesátých letech 20. století dochází k rozší ení pe ovatelské služby, vznikají

stacioná e pro seniory (tzv. domovinky) a ojedin le i pro osoby s psychiatrickými obtížemi

(denní sanatoria), podporovány jsou místní kluby d chodc . Vzniká i sí  manželských

poraden, které se pozd ji za aly zam ovat i na výb r vhodných žadatel  k osvojení a adopci

dít te. Dále se objevují i linky d ry – obvykle z ízeny p i psychiatrických lé ebnách.

11 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 28-29.
12 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 29.
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     Ústavní za ízení však m la primární postavení. Typický byl nedostate ný respekt ke

klient m, mnohdy zde byly i špatné hygienické podmínky a výjimkou nebylo ani

ubytovávání klient  v mnohal žkových pokojích.

2 Právní úprava sociálních služeb v eské republice

 od roku 1989 do 1. 1. 2007

2.1 Transforma ní období eskoslovenské federativní republiky

(rok 1989 – 1992)

     Po roce 1989 nastaly v naší republice zásadní zm ny v oblasti politické, ekonomické

a sociální.

     P íprava sociální reformy se rozb hla v podstat  od okamžiku, kdy byla v prosinci 1989

jmenována vláda národní dohody. Federálním ministrem práce a sociálních v cí byl v té dob

Petr Miller, který byl jednou z vedoucích osobností Charty 77. Jeho nám stkem se stal Igor

Tomeš, který byl, vzhledem ke svým zkušenostem ze západních zemí, šéfem ministerského

týmu pov eného p ípravou nového zákonodárství a duchovním otcem sociální reformy.

V ervnu 1990 p ijala a p edložila federální vláda parlamentu ke schválení scéná  sociální

reformy. Zde byly vyty eny základní obrysy programu spole enské transformace a cíle, které

ly být spln ny do p íštích voleb konajících se v roce 1992.13

     Scéná  sociální reformy lze ozna it jako jakýsi program postupu reforem v jednotlivých

ástech eskoslovenského systému sociální ochrany.14 Odvolával se na sociální spravedlnost

a ochranu slabých a práce neschopných osob. Jako jeden z nejbližších úkol  sociální reformy

scéná  stanovil vybudování konceptu tzv. záchranné sociální sít  ve prosp ch ohrožených

spole enských skupin. P edpokládala se tudíž reforma celého systému sociální pé e a jeho

etvo ení v moderní systém sociální pomoci. Tím byl mín n mimo jiné i systém podpory

minimálních  p íjm  lidí, sloužící k tomu, aby byly odstran ny i alespo  zmírn ny negativní

sociální d sledky transforma ního období.

13 Rys, V.: eská sociální reforma. Praha: Karolinum, 2003. s. 26-27.
14 srovnej: Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 30
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     Z cíl , které byly scéná em sociální reformy stanoveny, byl spln n pouze jeden – v roce

1991 byly p ijaty dva zákony – zákon . 463/1991 Sb., o životním minimu a zákon

. 482/1991 Sb., o sociální pot ebnosti. T mito zákony byl podložen cílený systém záchranné

sociální sít .15

     Svoboda v rozhodování vedla ob any Slovenské republiky k úsilí o vytvo ení

samostatného státu. Prakticky od roku 1990 docházelo mezi národními vládami i parlamenty

k neshodám. 1. ledna 1993 se eskoslovenská federativní republika rozpadla na dva

samostatné státy – eskou republiku a Slovenskou republiku.16

2.2 Systém sociální pé e a sociálních služeb v eské republice

 do 1. 1. 2007

     V podstat  od po átku devadesátých let 20. století upozor ovala odborná ve ejnost na

nutnost zm ny celého systému sociální pé e. Jednalo se p edevším o dosavadní právní

úpravu sociálních služeb, kdy byl v období vlády komunistické strany do našeho právního

systému zcela p evzat tzv. sov tský model sociálního zabezpe ení. Ten se vyzna oval

edevším tím, že stát m l od roku 1956 plnou kompetenci k poskytování sociálních služeb.

     „V padesátých letech byl vytvo en jednotný systém sociálního zabezpe ení, v jehož rámci

byla upravena rovn ž sociální pé e spolu se sociálními službami. V pr hu druhé poloviny

20. století bylo postupn  p ijato n kolik zákon  o sociálním zabezpe ení ( . 55/1956 Sb.,

. 101/1961 Sb., . 121/1975 Sb., . 100/1988 Sb.). Všechny tyto zákony obsahovaly úpravu

sociální pé e a byly doprovázeny provád cím p edpisem, který definoval jednotlivé nároky

v sociální pé i v etn  sociálních služeb. Koncepce z stala stejná až do roku 1989.“17

     Zákon . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení vymezuje v § 73 odst. 1 rozsah sociální

pé e následovn : „Sociální pé í zajiš uje stát pomoc ob an m, jejichž životní pot eby nejsou

dostate  zabezpe eny p íjmy z pracovní innosti, dávkami d chodového nebo

nemocenského zabezpe ení, pop ípad  jinými p íjmy, a ob an m, kte í ji pot ebují vzhledem

ke svému zdravotnímu stavu nebo v ku, anebo kte í bez pomoci spole nosti nemohou

ekonat obtížnou životní situaci nebo nep íznivé životní pom ry.“18

15 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 30.
     Rys, V.: eská sociální reforma. Praha: Karolinum, 2003. s. 28-68.
16 http://cr.ic.cz/index.php?clanek=cr&dir=demokracie&menu=demokracie
17 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 36.
18 § 73 odst. 1 zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení
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     Ustanovení tohoto paragrafu platí doposud, a to i p esto, že v roce 2006 se výrazn

reformoval systém sociální pomoci. Zákon . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení

edstavuje zákonný základ pro speciální dávky sociální pé e, které jsou poskytovány

zejména zdravotn  postiženým osobám.

       „V oblasti sociální pé e stát zajiš uje poradenskou a výchovnou innost, zejména

výchovu k odpov dnému rodi ovství, k upev ování rodinných vztah  a k vzájemné pomoci

mezi ob any, p edevším pomoci ob an m t žce zdravotn  postiženým a starým ob an m,

a poskytuje další dávky a služby.“19

     Tímto zp sobem definovaná oblast sociální pé e se vztahovala i na oblast sociálních

služeb,  a  to  až  do  doby  p ijetí  nového  zákona  o  sociálních  službách.  To  znamená,  že

i sociální služby byly prvo ad  poskytovány státem – zejména ministerstvem práce

a sociálních v cí i okresními ú ady. V souvislosti s reformou ve ejné správy byly okresní

ady zrušeny a jejich kompetence a pravomoci p ešly na krajské ú ady a na obce

s rozší enou p sobností. Pot ebná pé e byla tedy ob an m zajiš ována, z ehož vyplývá, že

ob an byl v podstat  pasivním p íjemcem sociálních služeb a neexistoval žádný motiva ní

prvek ze strany státu, který by vedl ob ana k rozvoji vlastní aktivity.

     Aby ob an mohl podle tehdy platného zákona nárokovat a pobírat dávky i služby

sociální pé e, musel spadat do jedné z t chto skupin:

rodiny s d tmi,

ob ané t žce zdravotn  postižení,

sta í ob ané,

ob ané, kte í pot ebují zvláštní pomoc,

ob ané spole ensky nep izp sobení.

     Rozt íd ní ob an  do výše uvedených kategorií se v pr hu devadesátých let ukázalo

jako nevhodné, p edevším z hlediska stigmatizace klient .

     Dalším problémem v zákon  byl zp sob úpravy sociálních služeb. Právní úprava sociální

pé e vymezovala tyto typy sociálních služeb:

poradenské služby,

ústavní sociální pé i,

pe ovatelskou službu,

stravování,

kulturní a rekrea ní pé i.

19 § 73 odst. 2 zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení
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     Toto vymezení bylo velmi úzké a orientované p edevším na ústavní pé i. Dokladem

k tomu mohla být v té dob  platná vyhláška MPSV . 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon

o sociálním zabezpe ení, kde bylo upraveno n kolik typ  ústav  sociální pé e.20

     „Nedostate ná nabídka sociálních služeb nevyhovovala moderním trend m, které se v této

oblasti objevily a sm ovaly p edevším ke službám komunitního typu a k terénním službám.

Samotný vznik nestátních subjekt  poskytujících alternativní sociální služby p edstavoval

právní problém, protože právo existenci takových sociálních služeb nep edpokládalo, a tedy

jejich poskytování ani neregulovalo. Zárove  tyto služby nem ly p im ený „spole enský

status“, který by jim právní úprava poskytla, pokud by existovala.“21

     Osoby, které se na základ  svého vlastního p esv ení rozhodly z stat doma a pe ovat

o svého rodinného p íslušníka závislého na pé i jiné osoby, byly ze strany státu finan

podporovány. Ve starém systému sociální pé e byla t mto osobám vyplácena dávka

sociálního zabezpe ení – ísp vek p i pé i o blízkou nebo jinou osobu. Na tuto dávku m l

nárok takový ob an, který osobn , celodenn  a ádn  pe oval o blízkou osobu, která byla

evážn  nebo úpln  bezmocná nebo starší 80 let a áste  bezmocná. P ísp vek náležel

také ob anovi, který pe oval o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žili v domácnosti.

Nárok na dávku se odvíjel od p íjmu této osoby, který nesm l dosáhnout ur ité výše. Výše

ísp vku se po ítala z ástky životního minima a inila 1,6 nebo 2,75 (v p ípad , že pe ující

osoba pe ovala o dv  nebo více osob pot ebujících pé i) násobku ástky na osobní pot eby

pe ující osoby. Až v roce 2005 došlo k výrazn jšímu navýšení této dávky. I toto navýšení

však bylo s ohledem na rostoucí životní náklady stále nedostate né. Pe ující osoby byly totiž

nuceny vzdát se pracovní kariéry a z stat s nemohoucím lenem rodiny v domácnosti (výše

íjmu, který si mohla pe ující osoba p ivyd lat, byla nízká).

     Pot eba pé e o starého a nemohoucího lov ka byla tedy asto ešena jeho umíst ním do

ústavního za ízení, zpravidla domova d chodc . Tato za ízení byla jako služba sociální pé e

finan  dotována ze státního rozpo tu, a asto tedy bylo pro rodinné p íslušníky výhodn jší

umístit starého lov ka do takového za ízení.

     V minulosti ešil systém sociální pé e také tzv. zvýšení d chodu pro bezmocnost. Zvýšení

chodu pro bezmocnost náleželo d chodci, který byl trvale tak bezmocný, že pot eboval

ošet ení a obsluhu jinou osobou. D chod se zvyšoval p i áste né bezmocnosti o 20 %, p i

evážné bezmocnosti o 40 % a p i úplné bezmocnosti o 75 % ástky, která se podle zákona

20 v aktuáln  platném úplném zn ní této vyhlášky je tato úprava zrušena.
21 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 37.
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o životním minimu považovala za pot ebnou k zajišt ní výživy a ostatních základních

osobních pot eb osoby, která nebyla nezaopat eným dít tem.

     Výše zmín né nastín né problémy právní úpravy sociální pé e a sociálních služeb byly

vodem stále se zesilujících podn  a výzev ze stran odborné ve ejnosti ke zm

a reform  systému.

2.3 vodová zpráva k zákonu o sociálních službách

     Jak jsem již zmínila výše, na prvních návrzích nového systému sociální pomoci se za alo

pracovat již v polovin  devadesátých let, v roce 1994. Výsledkem této práce bylo p ijetí

nového zákona o sociálních službách v kv tnu roku 2006 (zákon . 108/2006 Sb.,

o sociálních službách). V tomto roce byly p ijaty také další právní p edpisy – zákon

. 110/2006 Sb., o životním a existen ním minimu a zákon . 111/2006 Sb., o pomoci

v hmotné nouzi.

     Nyní stru  objasním, co je obsahem d vodové zprávy k zákonu o sociálních službách.

Poté se zam ím na od vodn ní hlavních princip  navrhované právní úpravy a vysv tlení

nezbytnosti této úpravy v jejím celku, což považuji za hlavní a nejd ležit jší ást této zprávy.

     D vodová zpráva k zákonu o sociálních službách se skládá z ásti obecné a ásti zvláštní.

Obecnou ást v úvodu tvo í zhodnocení platného právního stavu, dále následuje od vodn ní

hlavních princip  navrhované právní úpravy a vysv tlení nezbytnosti navrhované právní

úpravy v jejím celku, poté je objasn n soulad navrhované právní úpravy s ústavním

po ádkem eské republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je eská republika vázána.

Jsou zmín ny i dopady navrhovaného ešení ve vztahu k rovnosti muž  a žen. V záv ru

obecné ásti je ešen p edpokládaný hospodá ský a finan ní dosah navrhované právní úpravy

na státní rozpo et a ostatní ve ejné rozpo ty. Zvláštní ást d vodové zprávy se zam uje na

komentá e k jednotlivým paragraf m zákona o sociálních službách.22

22 http://socialnirevue.cz/media/docs/duvodova-zprava-zakon-o-socialnich-sluzbach-05-2005.doc.
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2.3.1 Od vodn ní hlavních princip  navrhované právní úpravy

     „Hlavním cílem navrhované právní úpravy je vytvo ení podmínek pro uspokojování

oprávn ných pot eb osob, které jsou oslabeny v jejich prosazování. Návrh vychází

z obecného principu solidarity ve spole nosti a sou asn  podporuje princip rovných

íležitostí pro všechny leny spole nosti. Zákon o sociálních službách bude zabezpe ovat

základní rámec k zajišt ní pot ebné pomoci. Pomocí se rozumí takové spektrum inností,

které jsou nezbytné pro sociální za len ní osob a d stojné podmínky života odpovídající

úrovni rozvoje spole nosti.“23

     Hlavním cílem navrhovaného zákona je podpo it proces sociálního za le ování a sociální

soudržnost spole nosti.

„Podle navrhovaného zákona bude poskytovaná pomoc:

dostupná - z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, informa ní dostupnosti

a v neposlední ad  také z hlediska ekonomického,

efektivní – bude uzp sobena tak, aby vyhovovala pot eb lov ka a nikoliv

„pot ebám“ systému,

kvalitní – bude zabezpe ována zp sobem a v rozsahu, který odpovídá sou asnému

poznání a možnostem spole nosti,

bezpe ná – bude zabezpe ována tak, aby neomezovala oprávn ná práva a zájmy

osob,

hospodárná – bude zabezpe ována tak, aby ve ejné i osobní výdaje používané na

poskytnutí pomoci v maximáln  možné mí e pokrývaly objektivizovaný rozsah pot eb.“24

     Osobám, které se ocitnou v nep íznivé sociální situaci, bude v p ípad  pot eby poskytnuta

individuální dávka – p ísp vek na pé i, jehož výše bude odpovídat rozsahu pot eb konkrétní

osoby. P ísp vek na pé i bude poskytován oprávn ným osobám bez ohledu na to, zda

pot ebnou pé i poskytuje rodina nebo poskytovatel sociálních služeb.

     Zákon též vytvá í podmínky pro „bezpe né, kvalitní a efektivní“ poskytování sociálních

služeb s cílem chránit osoby, které jsou oslabeny ve schopnosti prosazovat svá práva

a zájmy. Tyto podmínky budou promítnuty do spektra povinností poskytovatel  sociálních

23 http://socialnirevue.cz/media/docs/duvodova-zprava-zakon-o-socialnich-sluzbach-05-2005.doc. s. 46.
24 tamtéž
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služeb a následn  v systémech kontroly. Krom  standardních kontrolních postup  budou

zavedeny systémy dohledu nad kvalitou sociálních služeb provád né prost ednictvím

inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Tím bude zajišt no odborné hodnocení

podmínek a postup  poskytování sociálních služeb. Cílem tohoto dohledu je vylou ení

takových postup  a jev , které by mohly vést k poškozování práv uživatel  služeb. V oblasti

financování sociálních služeb navrhovaná právní úprava jednak posiluje finan ní

sob sta nost potenciálních uživatel  sociálních služeb tím, že zavádí nový finan ní nástroj -

ísp vek na pé i. P ísp vek na pé i se použije na úhradu náklad  za poskytnutou službu. 25

     „Ú elem p ísp vku na pé i je p isp t osobám, které jsou pro svou nep íznivou sociální

situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zajišt ní pot ebné pomoci zejména prost ednictvím

služeb sociální pé e.“26

3 Definice sociálního státu a jeho typy

     V oblasti sociální politiky plní stát nezastupitelnou a v jistém smyslu i nejvýznamn jší

roli. Stát je institucí, která slouží k zabezpe ení ur itého sociálního a spole enského ádu.

V dnešní moderní spole nosti je stát institucí nejen politickou, ale i právní a sociální.

Sociáln politická opat ení státu jsou zákonodárnými akty a mají všeobecný dosah. Vážou se

na všechno obyvatelstvo státu, tedy i na všechny p íslušníky specificky vymezených

sociálních skupin. Ve ejnost má proto v sociáln politická opat ení státu pom rn  zna nou

ru.27

     Ú ast státu v sociální politice sleduje prosp ch svých ob an  a jejich p ijatelné životní

podmínky.

     Stát se angažuje v sociální politice dv ma zp soby:

vymezuje právní rámec sociální politiky, ur uje pravidla chování ostatním sociálním

subjekt m, dbá na jejich dodržování atd., => tedy p sobí jako konceptor sociální

politiky,

25 http://socialnirevue.cz/media/docs/duvodova-zprava-zakon-o-socialnich-sluzbach-05-2005.doc.
26 http://socialnirevue.cz/media/docs/duvodova-zprava-zakon-o-socialnich-sluzbach-05-2005.doc. s. 48.
27  Krebs, V.: Sociální politika. Praha: ASPI, 2002. s. 57
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poskytuje konkrétní dávky podpory, pomoc atd., => p sobí jako p ímý vykonavatel,

realizátor sociáln politických opat ení.28

     V první vymezené roli je stát v podstat  nezastupitelný, zatímco v roli vykonavatele

sociální politiky se mohou vedle státu s úsp chem angažovat i nestátní subjekty. Rozlišení

chto dvou rolí státu pat í v sociální politice k nejsložit jším – zpravidla se do n j promítají

konkrétní ideologické p ístupy.

     „K ozna ení významu rostoucí role státu v sociální politice jsou relevantní v literatu e

i praxi b žn  používané a v uvedeném smyslu i synonymické pojmy

- „welfare state“, v eštin  je také používán doslovný p eklad stát blahobytu, p emž

blahobytu se rozumí ve smyslu lidsky d stojných životních podmínek, nikoli ve

smyslu n jaké nadspot eby, luxusu, apod.

- „sociální stát“, jde o termín nejvíce frekventovaný v esky psané literatu e

- „stát ve ejných sociálních služeb“29

     Welfare state jako typ sociálního státu nemá jednozna  vymezenou definici. V tšinou je

vnímán jako stát se silným ve ejným sektorem a s výrazným vm šováním a zásahy vlády do

sociální oblasti. Filozofické základy konceptu welfare state jsou p ipisovány anglickému

lordu siru W. H. Beveridgemu, který vypracoval v roce 1942 první komplexní systém

sociálního zabezpe ení a v n m použil i termín welfare state. On sám se za autora tohoto

konceptu nepovažoval. Koncept ovlivnila i ada významných politik  a myslitel  na p elomu

19. a 20. století – nap . Gladstone, v N mecku Otto von Bismarck a pozd ji v USA i Franklin

Roosevelt. Tito p estavitelé zd raz ovali ochranu jednotlivce ze strany státu p ed n kterými

náhodnými vlivy a garanci minimálního životního standardu všem ob an m bez ohledu na

jejich faktické tržní d chody.30

     „Welfare state bývá nej ast ji charakterizován jako stát, který

- se výrazn  angažuje v ešení sociálních problém  svých ob an  a má v sociální

oblasti významné , asto monopolní postavení,

- ebírá na sebe ve zna né mí e sociální jišt ní obyvatel a kontroluje tak zna nou ást

prostoru pro sociální jednání lidí,

28 Krebs, V.: Sociální politika. Praha: ASPI, 2002. s. 58
29 Krebs, V.: Sociální politika. Praha: ASPI, 2002. s. 59
30 Krebs, V.: Sociální politika. Praha: ASPI, 2002. s. 60
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- lze charakterizovat rozsáhlým a jednotným systémem sociálního zabezpe ení

a zna ným rozsahem služeb poskytovaných zdarma nebo za ceny neodpovídající

hodnot ,

- se vyzna uje vysokou mírou redistribuce,

- je neoby ejn  náro ný na ekonomické zdroje,

- vede k centralizaci, byrokratizaci a anonymit .“31

3.1 Typy sociálního státu

     Dánský badatel Gøst Esping-Andersen rozlišil sociální stát na t i základní typy:

konzervativní,

liberální,

sociáln  demokratický.

     Pozd ji tyto typy doplnil o tvrtý typ – jihoevropský sociální stát.32

     Dnes jsou v návaznosti na Esping-Andersenovu teorii nej ast ji rozlišovány ty i typy

sociálního státu: liberální, konzervativní, sociáln -demokratický a jihoevropský. Nov

kte í auto i hovo í také o postsocialistickém typu.33

     V sou asné dob  m žeme rozlišovat následující modely sociálního státu:

anglosaský model – vyvinul se na území Velké Británie. St ední vrstva zde nebyla

íliš po etná a nem la velký vliv. Naopak zde bylo mnoho pracujících a chudých.

Tento model je charakteristický tím, že stát p ebírá minimální míru odpov dnosti za

organizaci sociálního zabezpe ení. Vše je ponecháno v rukou místních orgán

a nestátních organizací.

skandinávský model – je typický pro severské zem . Je velmi úzce spojen s vlivem

sociální demokracie a luteránských církví. V tomto modelu je kladen d raz p edevším

na št drý, i když nákladný sociální stát, na rozvoj široké škály sociálních služeb, které

jsou poskytovány ze strany ve ejného sektoru. Všestrann  je podporována rodina.

31 Krebs, V.: Sociální politika. Praha: ASPI, 2002. s. 61
32 Keller, J.: Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 51
33 http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=337&lst=119
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korporativní model – typickými p edstaviteli jsou nap íklad N mecko a Rakousko.

Tento model je zna  ovlivn n st ední t ídou. Rozvinul se díky snaze udržet

sociáln -demokratické d lnické hnutí pod státní kontrolou. Poskytování sociálních

služeb je zcela ponecháno v rukou nestátního sektoru, který je zna  rozvinut.34

     K t mto model m sociálního státu se postupem asu p idal ješt  model vzájemnostní

a reziduální.

Vzájemnostní model je typický zejména pro Francii. Zde hrála ve vývoji sociálního státu

ležitou roli družstva, vzájemnostní spolky a sociální partne i. Je zde kladen d raz na

rodinu a její podporu.

Reziduální model se uplat uje v USA. Je zde kladen d raz na maximální odpov dnost

jedince, iniciativa státu je minimální.35

     Pro zajímavost uvedu nyní tabulku, kde srovnám sociální služby ve vybraných zemích –

tj. Velké Británii, N mecku, Švédsku a Francii.

Tabulka . 1: Srovnání sociálních služeb ve vybraných zemích

Ukazatel Velká Británie mecko Švédsko Francie

Pestrost nabídky
poskytovaných

sociálních služeb

malá dostate ná široká pro seniory malá

Role ve ejného
sektoru

malá malá velká velká

Role soukromého
sektoru

vzrostla
(quasi-markets)

velká malá malá

Financování státní rozpo et,
úhrada klienta

pojišt ní, dotace státní rozpo et pojišt ní,
státní rozpo et

Pramen: Matoušek, O.: Sociální služby. Praha. Portál, 2007. s. 61

     Vzhledem k tomu, že není možné se v rámci mé bakalá ské práce podrobn  v novat všem

model m sociálního státu spolu s nástinem zemí, které jsou jejich typickými p edstaviteli,

zam ím se pouze na jednu zemi, jejíž model sociálního státu zde stru  vymezím.

     V následující kapitole objasním právní úpravu a systém sociálních služeb v Dánsku, které

je typickým p íkladem zem , kde se uplat uje skandinávský model sociálního státu. P íklad

34 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha. Portál, 2007. s. 54
35 tamtéž
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zem  skandinávského modelu jsem si vybrala z d vodu, že tento model je všeobecn

považován za nejšt ejší a také nejnákladn jší.

4 Právní úprava a systém sociálních služeb v Dánsku

     V Dánsku žije kolem 5 milión  obyvatel, a proto se adí na t etí místo nejmenších

zemí Evropské unie. Tento stát je charakteristický vysokou životní úrovní spolu s nízkou

mírou nezam stnanosti a vysokou mírou dan  z p íjmu, což mu umož uje zajiš ovat

rozsáhlou nabídku sociálních služeb.

     Dánský systém sociálních služeb lze charakterizovat t emi základními východisky:

široké spektrum služeb, které pokrývají hlavní oblasti sociálních pot eb,

tšina služeb je poskytována ve ejnými nebo ve ejn  financovanými institucemi,

sociální služby jsou pouze výjime  sponzorovány p ímo.36

     Pro Dánsko je dále charakteristická výborná kvalita a ší e ve ejných služeb sociální pé e

a v tomto ohledu stále stojí na nejvyšším stupni v rámci EU.

     V Dánsku jsou sociální služby upraveny zákonem . 906 z roku 2005, o sociálních

službách a dávkách. Systém je otev ený pro všechny obyvatele. V poslední dob  je

obyvatelstvu nabízena z ejm  nejpest ejší škála sociálních služeb poskytovaných ve ejným

sektorem. V tšina služeb je poskytována doma, tj. mimo ústavní pé i.

     „Podle zákona jsou v rámci domácí pé e, která je v sou asné dob  z ejm  nejvíce

využívána, poskytovány služby související s osobní hygienou, pomoc s domácími pracemi,

rehabilitace a v n kterých p ípadech i služby doprovodu. Pe ují-li o pot ebného doma jeho

rodinní p íslušníci, je možné ze zákona poskytovat rovn ž respitní služby. V Dánsku je

dokonce zákonem zaru eno, že klient, který pot ebuje 24hodinovou pé i, m že ji nárokovat

formou osobní asistence ve svém domácím prost edí, aniž by byl nucen využít služeb ústavní

pé e.“37

     Pestrou nabídku služeb mohou využívat i rodiny s d tmi. Rodi e se mohou rozhodnout,

zda budou o dít  pe ovat sami, nebo využijí služeb jeslí i školky, nebo se nap íklad mohou

dohodnout s dalšími rodi i d tí v okolí na st ídavé pé i o ur itou skupinku d tí.

36 http://www.rovnesance.cz/uploads/CHV_Dansko.doc
37 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha. Portál, 2007. s. 57
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     Veškeré služby jsou v Dánsku financovány ze státního rozpo tu, p emž jejich p íjemce

si p ispívá na jejich úhradu. Sociální služby jsou provozovány a financovány místními

správními orgány. Poskytují je i nestátní organizace, ale pon kud v omezené mí e.

     Skandinávský model zabezpe uje ob any ve všech aspektech jejich života. Ve

skandinávských zemích se za aly v bec nejd íve rozvíjet domácí sociální služby ve v tším

ítku. Skandinávie je považována za oblast, kde byla zapo ata reforma sociálních služeb

sm rem k deinstitucionalizaci. Zem , které využívají skandinávský model, z stávají

i v sou asnosti na špici sv tového vývoje v oblasti sociálních služeb.38

5 Bílá kniha o sociálních službách

     Pro zajímavost bych cht la nyní ve své bakalá ské práci p iblížit Bílou knihu o sociálních

službách.

     Jedná se o konzulta ní materiál Ministerstva práce a sociálních v cí eské republiky,

který byl zve ejn n v roce 2003. Zavádí základní principy poskytování sociálních služeb,

které jsou v sou asné dob  zakotveny v právním ádu eské republiky. Dokument nevzbudil

takový mediální zájem jako Bílá kniha v oblasti školství.

     Podle Bílé knihy existuje sedm princip , které jsou základem všech sociálních služeb:

nezávislost a autonomie – je založen na odpov dnosti každého jedince za sv j

vlastní život. Sociální služby zde mohou pomoci udržet nebo obnovit nezávislost.

za len ní a integrace – sociální služby by v maximální mí e m ly pomáhat lidem

žít b žným zp sobem života v jejich p irozené spole nosti.

respektování pot eb – škála poskytovaných a nabízených služeb by m la být

ur ována pot ebami lidí, nikoliv pot ebami systému.

 partnerství – aby mohly být sociální služby poskytovány efektivn , je nezbytná

spolupráce mezi všemi sektory spole nosti.

kvalita – poskytovatelé sociálních služeb musí být schopni posoudit, zda služby,

které poskytují, jsou v souladu s p ijatými standardy. Uživatelé sociálních služeb

musí mít zárove  d ru ve služby, které p ijímají.

38 tamtéž
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rovnost – každý lov k by m l mít stejný p ístup k sociálním službám, a to na

základ  svých pot eb bez ohledu na zp sob života, postižení, p vod, víru, v k,

pohlaví nebo sexuální orientaci.

národní standardy – zp sob poskytování služeb vychází z pot eb jednotlivc

a komunity. Proto musí být rozhodnutí o tom, co je poskytováno, komu a jakým

zp sobem, u in no na úrovni jednotlivce a komunity.39

     Bílá kniha dále slibuje a stanovuje si za cíl dosáhnout:

státní politiku orientovanou na výstupy, kterých má být dosaženo, nikoli na kvóty

a normy.

komunitní plánování – plánování zam ené na obce umožní vytvo it plán rozvoje

služeb pro komunitu samotnou komunitou. Komunitní zp sob plánování respektuje

a odráží odlišný charakter r zných spole enství.

posuzování pot eb – poskytované služby budou ur ovány pot ebami a situací

konkrétních jednotlivc  a rodin, ve kterých tito lidé žijí.

standardy pro poskytování sociálních služeb – standardy poskytují záruky

uživatel m sociálních služeb a jejich rodinám. Zam ují se na výstupy, které musejí

být poskytovány, nikoli na vstupy. Standardy by m ly být aplikovány na všechny

služby bez ohledu na to, kdo je poskytuje.

standardy pro dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti osob, které pracují v sociálních

službách, pro jejich školení, které jim umožní tyto dovednosti, kvalifikaci

a zkušenosti rozvíjet.

systém financování sociálních služeb – aby peníze následovaly lidi, nikoli

za ízení.40

     Základní teze Bílé knihy o sociálních službách se poda ilo uvést do praxe nabytím

innosti zákona o sociálních službách.41

39 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 51
40 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 52
41 tamtéž
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6 Druhy sociálních služeb dle zákona o sociálních službách

     Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách p ináší novou kategorizaci sociálních

služeb, jejich vý et spolu se stru nou charakteristikou je uveden v ásti t etí. Nová

kategorizace, tj. rozt íd ní do kategorií je do ur ité míry p evzata z n mecké právní úpravy.

     „Sociální služby zahrnují:

sociální poradenství,

služby sociální pé e,

služby sociální prevence.“42

     Zákon též hovo í v § 33 o formách poskytování sociálních služeb.

     „Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými

službami se rozumí služby spojené s ubytováním v za ízeních sociálních služeb.

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena

nebo dopravována do za ízení sociálních služeb a sou ástí služby není ubytování. Terénními

službami se rozumí služby, které jsou osob  poskytovány v jejím p irozeném sociálním

prost edí.“43

Sociální poradenství se dle zákona d lí na základní a odborné sociální poradenství. 44

     „Základní sociální poradenství poskytuje osobám pot ebné informace p ispívající k ešení

jejich nep íznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní inností p i poskytování

všech druh  sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto

innost zajistit.“ 45

     „Odborné sociální poradenství je poskytováno se zam ením na pot eby jednotlivých

okruh  sociálních skupin osob v ob anských poradnách, manželských a rodinných

poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením,

poradnách pro ob ti trestných in  a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami,

jejichž zp sob života m že vést ke konfliktu se spole ností. Sou ástí odborného poradenství

je i p ování kompenza ních pom cek.“46

42 § 32 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
43 § 33 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
44 § 37 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
45 § 37 odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
46 § 37 odst. 3 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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     „Služby sociální pé e napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou

sob sta nost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné mí e zapojení do b žného života

spole nosti, a v p ípadech, kdy toto vylu uje jejich stav, zajistit jim d stojné prost edí

a zacházení.“47

     Mezi služby sociální pé e zákon adí následující:

osobní asistence,

pe ovatelská služba,

tís ová pé e,

pr vodcovské a p ed itatelské služby,

podpora samostatného bydlení,

odleh ovací služby,

centra denních služeb,

denní stacioná e,

týdenní stacioná e,

domovy pro osoby se zdravotním postižením,

domovy pro seniory,

domovy se zvláštním režimem,

chrán né bydlení,

sociální služby poskytované ve zdravotnických za ízeních ústavní pé e.“48

     „Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vylou ení osob, které jsou

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a zp sob života vedoucí ke

konfliktu se spole ností, sociáln  znevýhod ující prost edí a ohrožení práv a oprávn ných

zájm  trestnou inností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat

osobám k p ekonání jejich nep íznivé sociální situace a chránit spole nost p ed vznikem

a ší ením nežádoucích spole enských jev .“49

     Zákon o sociálních službách upravuje následující druhy služeb sociální prevence:

raná pé e,

telefonická krizová pomoc,

tlumo nické služby,

47 § 38 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
48  zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách
49 § 53 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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azylové domy,

domy na p l cesty,

kontaktní centra,

krizová pomoc,

interven ní centra,

nízkoprahová denní centra,

nízkoprahová za ízení pro d ti a mládež,

noclehárny,

služby následné pé e,

sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi,

sociáln  aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

sociáln  terapeutické dílny,

terapeutické komunity,

terénní programy,

sociální rehabilitace.“50

7 Sociální dávky a služby sociální pé e zrušené vyhláškou

. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním

zabezpe ení

     Vyhláška . 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe ení a zákon

eské národní rady o p sobnosti orgán eské republiky v sociálním zabezpe ení, byla

vydána Ministerstvem práce a sociálních v cí eské republiky, a to na základ  zákonného

zmocn ní. Tato vyhláška byla významným právním dokumentem, na jehož základ  byly

poskytovány sociální služby a dávky sociální pé e do 31. 12. 2006.

     Vzhledem k tomu, že zp sob úpravy vztah  p i poskytování sociálních služeb a dávek

sociální pé e touto vyhláškou neodpovídal z hlediska koncepce závažnosti ešené

50 zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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problematiky, byla zna ná ást této problematiky poskytování sociálních služeb vnesena do

zákona o sociálních službách.

     „Do 31. 12. 2006 byla pomoc osobám, které se nacházejí ve stavu hmotné nouze

poskytována podle zákona . 482/1991 Sb., o sociální pot ebnosti. Zákon . 482/1991 Sb.,

o sociální pot ebnosti, byl s ú inností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem . 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi, a v návaznosti na to byla zrušena i v tšina dávek sociální pé e

vázaných na sociální pot ebnost, jejichž poskytování upravovala vyhláška. Po 1. 1. 2007 tak

stávají pouze dávky sociální pé e, které jsou ur eny pro t žce zdravotn  postižené

ob any.“51

      V souvislosti s ú inností zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona

. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, byla provedena vyhláškou . 506 ze dne

15. listopadu 2006 rozsáhlá novelizace vyhlášky . 182/1991 Sb.

     P ehled sociálních dávek a služeb sociální pé e, které byly vyhláškou s ú inností od

1. 1. 2007 zrušeny:

Poskytování pen žitých a v cných dávek rodi m nezaopat ených d tí, t hotným

ženám a nezaopat eným d tem,

ísp vek na po ízení základního vybavení dít te a p ísp vek p i uzav ení manželství,

Pen žitý p ísp vek na úhradu za užívání bytu nezaopat eného osi elého dít te,

ísp vek na rekreaci d tí d chodce,

Jednorázové pen žité a v cné dávky,

ísp vek na rekreaci a láze skou pé i,

ísp vek na topnou naftu a zakoupení topných t les a dalších spot ebi ,

ísp vek na z ízení a zm nu p ipojení telefonní ú astnické stanice,

ísp vek p i odchodu ze za ízení sociální pé e,

ísp vek na provoz telefonní ú astnické stanice,

ísp vek na spole né stravování,

Pé e o ob any, kte í se p echodn  ocitli v mimo ádn  obtížných pom rech nebo

v nich žijí,

Pé e o ob any spole ensky nep izp sobené,

51 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 205
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Bezúro né p ky.52

7.1 Sociální dávky, které z staly nadále zachovány

     T žce zdravotn  postiženým ob an m a starým ob an m, žijícím v nep íznivých

podmínkách, které nemohou sami p ekonat, mohou být poskytovány tyto dávky sociální

pé e:

Mimo ádné výhody pro t žce zdravotn  postižené ob any,

Jednorázové p ísp vky na opat ení zvláštních pom cek,

ísp vek na úpravu bytu,

ísp vky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,

ísp vek na provoz motorového vozidla,

ísp vek na individuální dopravu,

ísp vek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže,

ísp vek úpln  nebo prakticky nevidomým ob an m,

Bezúro né p ky.53

8 Financování sociálních služeb v eské republice

     V systému financování sociálních služeb eské republiky narazíme na dlouhodobý

problém celého sektoru – a to je oblast statistického sledování a vykazování. V ad  studií

a výzkumných zpráv již bylo konstatováno, že informa ní systém není úplný a získané

statistické informace nejsou v rohodné. N která data byla p izp sobována a upravena tak,

aby lépe znázor ovala skute ný stav v cí.

     „První komplexní, úplné a nezkreslené informace o všech poskytovaných sociálních

službách budou k dispozici teprve až se všichni poskytovatelé sociálních služeb v roce 2007

zaregistrují podle nového zákona o sociálních službách. Náklady na sociální služby se podle

oficiálních statistických podklad  od po átku devadesátých let dlouhodob  zvyšují.“54

52 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 207 - 210
53 Vyhláška . 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpe ení a zákon eské národní rady o p sobnosti orgán eské
republiky v sociálním zabezpe ení
54 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 65
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Tabulka . 2: Vývoj náklad  na sociální služby v letech 1992 – 2005 (v mil. K )
rok výdaje na sociální služby celkem z toho dotace pro nestátní neziskové

organizace
1992 4 384 245

1995 8 738 240

2000 11 016 664

2005 14 685 607

Pramen: Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 66

     Trendy, které jsou patrné z tabulky, byly ovlivn ny zejména:

- prakticky stabilní úrovní státní dotace na l žko v ústavních za ízeních po celou

druhou polovinu devadesátých let a na po átku tohoto tisíciletí,

- výrazným zvyšováním výše úhrad za pobyt a stravování v ústavech sociální pé e ve

druhé polovin  devadesátých let, kdy jejich zvýšení bylo vyšší než zvýšení p íjm

chodc  v rámci valorizace d chod ,

- zvyšováním úhrad za poskytování jednotlivých úkon  pe ovatelské služby.55

     K 1. lednu 2003 došlo k p evodu z izovatelských kompetencí z okresních ú ad  na

krajské ú ady, a tím došlo ve struktu e výdaj  na sociální služby k velkým zm nám, na

financování t chto služeb se za al výrazn  podílet kraj. V letech 2003 a 2004 došlo k poklesu

celkového objemu výdaj  na sociální služby, což do jisté míry sv í o tom, že pro krajská

zastupitelstva nebyly sociální služby prioritou v rámci jimi zabezpe ovaných aktivit.56

     Na základ  skute ností týkajících se nep esností v oblasti statisticky vykazovaných dat lze

edpokládat, že uvedená data se týkají p edevším poskytovatel , jejichž z izovateli jsou

samosprávné orgány kraj  a m st.

     V pr hu n kolika let byla výše úhrady za pobyt v za ízeních sociální pé e i za

poskytování jednotlivých úkon  pe ovatelské služby opakovan  upravována, resp.

valorizována. Tím došlo v letech 1995 – 2000 k výraznému zvýšení podílu ob ana na krytí

náklad  jemu poskytovaných sociálních služeb.57

     Nejvýznamn jší zm nou, kterou p inesl zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách je

koncipování nové sociální dávky – p ísp vku na pé i. Tato dávka p edstavuje zcela nový

55 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 66
56 tamtéž
57 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 66-67
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nástroj financování sociálních služeb a m la by výrazn  p isp t k pot ebným, žádoucím

a o ekávaným zm nám v této oblasti.58

9 Problematika p ísp vku na pé i

     Tato obsáhlá kapitola bude v nována p ísp vku na pé i dle zákona o sociálních službách.

ísp vek na pé i je podrobn  upraven v ásti druhé zákona . 108/2006 Sb., o sociálních

službách (struktura tohoto zákona je objasn na v p íloze . 1).

9.1 Úvodní ustanovení zákona o sociálních službách

 Zákon o sociálních službách upravuje:

podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nep íznivé sociální

situaci prost ednictvím sociálních služeb a p ísp vku na pé i,

podmínky pro vydání oprávn ní k poskytování sociálních služeb,

výkon ve ejné správy v oblasti sociálních služeb,

inspekci poskytování sociálních služeb,

edpoklady pro výkon innosti v sociálních službách.59

     Zákon dále vychází ze zásady, že každá osoba má právo na bezplatné poskytnutí

základního sociálního poradenství o možnostech ešení své nep íznivé sociální situace nebo

o možnostech, jak této situaci p edcházet.60

58 Matoušek, O.: Sociální služby. Praha: Portál, 2007. s. 72
59 § 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
60 § 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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9.1.1 Vymezení d ležitých pojm

     „Pro ú ely tohoto zákona se rozumí:

a) sociální službou innost nebo soubor inností podle tohoto zákona zajiš ujících

pomoc a podporu osobám za ú elem sociálního za len ní nebo prevence sociálního

vylou ení,

b) nep íznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z d vodu v ku,

nep íznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky

a zp sob života vedoucí ke konfliktu se spole ností, sociáln  znevýhod ující

prost edí, ohrožení práv a zájm  trestnou inností jiné fyzické osoby nebo z jiných

závažných d vod ešit vzniklou situaci tak, aby toto ešení podporovalo sociální

za len ní a ochranu p ed sociálním vylou ením,

c) dlouhodob  nep íznivým zdravotním stavem nep íznivý zdravotní stav, který

podle poznatk  léka ské v dy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní,

smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na pé i o vlastní osobu a sob sta nost,

d) irozeným sociálním prost edím rodina a sociální vazby k osobám blízkým,

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost,

a místa, kde osoby pracují, vzd lávají se a realizují b žné sociální aktivity,

e) sociálním za le ováním proces, který zajiš uje, že osoby sociáln  vylou ené nebo

sociálním vylou ením ohrožené dosáhnou p íležitostí a možností, které jim

napomáhají pln  se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života

spole nosti a žít zp sobem, který je ve spole nosti považován za b žný,

f) sociálním vylou ením vy len ní osoby mimo b žný život spole nosti a nemožnost

se do n j zapojit v d sledku nep íznivé sociální situace,

g) zdravotním postižením lesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované

postižení, jehož dopady iní nebo mohou init osobu závislou na pomoci jiné osoby,

h) plánem rozvoje sociálních služeb výsledek procesu aktivního zjiš ování pot eb osob

ve stanoveném území a hledání zp sob  jejich uspokojování s využitím dostupných

zdroj , jehož obsahem je popis zp sobu zpracování plánu, popis a analýza

existujících zdroj  a pot eb osob, kterým jsou sociální služby ur eny, v etn

ekonomického vyhodnocení, strategie zajiš ování a rozvoje sociálních služeb,
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povinnosti zú astn ných subjekt , zp sob sledování a vyhodnocování pln ní plánu

a zp sob, jakým lze provést zm ny v poskytování sociálních služeb.“61

9.1.2 Okruh oprávn ných osob

     „Zákon o sociálních službách je založen na obecném spole enském principu solidarity.

Na základ  zákona o sociálních službách mohou osoby vyjmenované v zákon  (tzn.

oprávn né osoby) žádat pomoc a podporu ze strany ve ejné správy a poskytovatel

sociálních služeb v p ípadech, kdy nejsou schopny samostatn ešit svoji nep íznivou sociální

situaci.“62

     Sociální služby a p ísp vek na pé i jsou poskytovány p i spln ní podmínek stanovených

v zákon  o sociálních službách t mto osobám:

a) osobám, které jsou na území eské republiky hlášeny k trvalému pobytu podle

zvláštních právní p edpis ,

b) osobám, kterým byl ud len azyl podle zvláštního právního p edpisu,

c) cizinc m bez trvalého pobytu na území eské republiky, kterým tato práva zaru uje

mezinárodní smlouva,

d) ob an m lenského státu Evropské unie a rodinným p íslušník m ob ana lenského

státu Evropské unie, pokud jsou hlášeni na území eské republiky k pobytu podle

zvláštního právního p edpisu po dobu delší než 3 m síce, nevyplývá-li jim nárok na

sociální výhody z p ímo použitelného p edpisu Evropských spole enství,

e) cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s p iznaným právním

postavením dlouhodob  pobývajícího rezidenta v Evropském spole enství na území

jiného lenského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území eské republiky

k dlouhodobému pobytu podle zvláštního právního p edpisu po dobu delší než

3 m síce.63

61 § 3 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
62 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 61
63 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 61-64
    § 4 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách



36

9.1.3 Státní správa a poskytovatelé sociálních služeb

     Podle zákona o sociálních službách vykonávají státní správu:

a) ministerstvo práce a sociálních v cí,

b) krajské ú ady,

c) obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností,

d) okresní správy sociálního zabezpe ení.

     Obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností a krajské ú ady vykonávají p sobnost podle

tohoto zákona ve své p enesené p sobnosti.64 Obce a kraje mohou vykonávat p sobnost

podle tohoto zákona v oblasti sociálních služeb. 65

     „Poskytovateli sociálních služeb jsou p i spln ní podmínek stanovených tímto zákonem:

a) územní samosprávné celky a jimi z izované právnické osoby,

b) další právnické osoby,

c) fyzické osoby,

d) ministerstvo a jím z ízené organiza ní složky státu.“66

9.2 P ísp vek na pé i

9.2.1 Nárok na p ísp vek na pé i

     „P ísp vek na pé i se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za ú elem

zajišt ní pot ebné pomoci.“67

     Nárok na p ísp vek má osoba z okruhu oprávn ných osob, která z d vodu dlouhodob

nep íznivého zdravotního stavu pot ebuje pomoc jiné fyzické osoby p i pé i o vlastní osobu

a p i zajišt ní sob sta nosti v rozsahu stanoveném stupn m závislosti.68

64 pozn.: P enesená p sobnost je výkonem státní správy, který stát nerealizuje p ímo svými orgány, ale nep ímo prost ednictvím obcí,
kraj  a jejich orgán .
65 § 5 zákona . 108/2006 sb., o sociálních službách
66 § 6 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
67 § 7 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
68 § 7 odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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     Nárok na p ísp vek nevzniká osob  mladší jednoho roku. P ísp vek na pé i je státní

dávkou, která je hrazena ze státního rozpo tu. O výši p iznaného p ísp vku na pé i rozhoduje

a tuto dávku vyplácí obecní ú ad obce s rozší enou p sobností.69

     Nárok na p ísp vek je založen na individuálním posuzování schopnosti osob zvládat

úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti, které jsou uvedeny ve vyhlášce

. 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních službách.

9.2.2 Stupe  závislosti

     Stupe  závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby se stanovuje ve ty ech stupních.

Toto odstup ování umož uje podrobn , spolehliv  a individuáln  zhodnotit pot eby každé

osoby, která z d vodu dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu pot ebuje každodenní

pomoc nebo dohled p i úkonech pé e o vlastní osobu a p i zajišt ní sob sta nosti.

     „Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z d vodu dlouhodob  nep íznivého zdravotního

stavu pot ebuje každodenní pomoc nebo dohled p i více než 12 úkonech pé e

o vlastní osobu a sob sta nosti nebo u osoby do 18 let v ku p i více než 4 úkonech

pé e o vlastní osobu a sob sta nosti,

b) stupni II (st edn  t žká závislost), jestliže z d vodu dlouhodob  nep íznivého

zdravotního stavu pot ebuje každodenní pomoc nebo dohled p i více než 18 úkonech

pé e o vlastní osobu a sob sta nosti nebo u osoby do 18 let v ku p i více než

10 úkonech pé e o vlastní osobu a sob sta nosti,

c) stupni III (t žká závislost), jestliže z d vodu dlouhodob  nep íznivého zdravotního

stavu pot ebuje každodenní pomoc nebo dohled p i více než 24 úkonech pé e

o vlastní osobu a sob sta nosti nebo u osoby do 18 let v ku p i více než 15 úkonech

pé e o vlastní osobu a sob sta nosti,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z d vodu dlouhodob  nep íznivého zdravotního

stavu pot ebuje každodenní pomoc nebo dohled p i více než 30 úkonech pé e

o vlastní osobu a sob sta nosti nebo u osoby do 18 let v ku p i více než 20 úkonech

pé e o vlastní osobu a sob sta nosti.“70

69 § 7 odst. 1, 3, 4 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
70 § 8 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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9.2.3 Úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti

     Zákon o sociálních službách vymezuje celkem 36 úkon  pé e o vlastní osobu a úkon

sob sta nosti, které posuzuje sociální pracovnice na sociálním šet ení u žadatele o p ísp vek

na pé i a p ihlíží k nim i léka ská posudková služba.

     Úkony, které jsou sociální pracovnicí a posudkovým léka em posuzovány, jsou úkony

pravideln  se opakující a každodenní. Hodnotí se míra samostatnosti osoby p i tomto úkonu.

Nyní vyjmenuji všech 36 úkon  pé e o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti. Každý bod je

však ješt  složen z n kolika podbod , které jsou dále u každého z bod  vyjmenovány ve

vyhlášce . 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních

službách. Tyto podbody zde však z d vodu kapacity mé bakalá ské práce rozepisovat

nebudu.

     „P i posuzování pé e o vlastní osobu pro ú ely stanovení stupn  závislosti se hodnotí

schopnost zvládat tyto úkony:

a) íprava stravy,

b) podávání, porcování stravy,

c) ijímání stravy, dodržování pitného režimu,

d) mytí t la,

e) koupání nebo sprchování,

f) pé e o ústa, vlasy, nehty, holení,

g) výkon fyziologické pot eby v etn  hygieny,

h) vstávání z l žka, ulehání, zm na poloh,

i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sed ,

j) stání, schopnost vydržet stát,

k) emis ování p edm  denní pot eby,

l) ch ze po rovin ,

m) ch ze po schodech nahoru a dol ,

n) výb r oble ení, rozpoznání jeho správného vrstvení,

o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,

p) orientace v p irozeném prost edí,

q) provedení si jednoduchého ošet ení,

r) dodržování lé ebného režimu.“71

71 §9 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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     „P i posuzování sob sta nosti pro ú ely stanovení stupn  závislosti se hodnotí schopnost

zvládat tyto úkony:

a) komunikace slovní, písemná, neverbální,

b) orientace v i jiným fyzickým osobám, v ase a mimo p irozené prost edí,

c) nakládání s pen zi nebo jinými cennostmi,

d) obstarávání osobních záležitostí,

e) uspo ádání asu, plánování života,

f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících v ku,

g) obstarávání si potravin a b žných p edm  (nakupování),

h) va ení, oh ívání jednoduchého jídla,

i) mytí nádobí,

j) žný úklid v domácnosti,

k) pé e o prádlo,

l) epírání drobného prádla,

m) pé e o l žko,

n) obsluha b žných domácích spot ebi ,

o) manipulace s kohouty a vypína i,

p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dve í,

q) udržování po ádku v domácnosti, nakládání s odpady,

r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.“72

     Každý výše uvedený úkon, který je ozna en p íslušným písmenem, je ve vyhlášce

. 505/2006 podrobn  rozebrán na konkrétní innosti, které s daným úkonem souvisí.

emž pokud je osoba schopna zvládnout n který z výše uvedených úkon  jen áste ,

považuje se takový úkon pro ú ely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout. Výše

uvedené úkony se pro ú ely stanovení stupn  závislosti s ítají.73

     U osob do 18 let v ku se p i posuzování pot eby pomoci a dohledu u jednotlivých úkon

pé e o vlastní osobu a sob sta nosti pro ú ely stanovení stupn  závislosti porovnává rozsah,

intenzita a náro nost pomoci a dohledu, kterou je pot eba v novat posuzované osob . Toto se

porovnává s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé fyzické osob  téhož v ku.

U osoby do 18 let v ku se p itom nep ihlíží a nehodnotí se úkony pé e o vlastní osobu

a úkony sob sta nosti, které tyto osoby nejsou schopny bez pomoci nebo dohledu zvládat

72 § 9 odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
73 § 9 odst. 4 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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z d vodu nízkého v ku a tomu odpovídajícímu stavu vývoje t lesných, smyslových

a duševních funkcí a praktických dovedností, nutných pro pé i o vlastní osobu

a sob sta nost.74

9.2.4 Výše p ísp vku

     Výše p ísp vku na pé i se odvíjí od v ku posuzované osoby (do 18 let v ku a nad 18 let

ku) a míry závislosti posuzované osoby v nep íznivé sociální situaci na pomoci jiné osoby.

Tabulka . 3: Výše p ísp vku na pé i
stupe  závislosti osoba do 18 let v ku osoba nad 18 let v ku

I. lehká závislost 3 000,- K 2 000,- K
II. st edn  t žká závislost 5 000,- K 4 000,- K
III. t žká závislost 9 000,- K 8 000,- K
IV. úplná závislost 12 000,- K 12 000,- K

Pramen: § 11 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách

     „Podle p echodných ustanovení k zákonu o sociálních službách osoby, kterým ke dni

innosti zákona náleželo zvýšení d chodu pro bezmocnost, se ode dne nabytí ú innosti

zákona o sociálních službách považují za osoby závislé na pomoci jiné osoby:

a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby áste  bezmocné,

b) ve stupni II (st edn  t žká závislost), jde-li o osoby p evážn  bezmocné,

c) ve stupni III (t žká závislost), jde-li o osoby úpln  bezmocné.“75

9.2.5 Nárok na p ísp vek a jeho výplatu

     Nárok na p ísp vek vzniká dnem spln ní podmínek stanovených zákonem a podáním

žádosti o p iznání p ísp vku, není-li ízení o jeho p iznání zahájeno z moci ú ední. Z moci

ední m že být ízení zahájeno, pokud není osoba, která by mohla být p íjemcem p ísp vku

na pé i, schopna jednat samostatn  a nemá zástupce. P ísp vek m že být p iznán a vyplácen

74 § 10 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
   § 2 vyhlášky . 505/2006 Sb., kterou neprovád jí n která ustanovení zákona o sociálních službách
75 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 77



41

nejd íve od po átku kalendá ního m síce, ve kterém bylo zahájeno ízení o jeho p iznání.

Pokud oprávn ná osoba spl uje podmínky nároku na p ísp vek jen po ást kalendá ního

síce, náleží tento p ísp vek ve výši za celý kalendá ní m síc.76

Zm na nároku na p ísp vek a jeho výplatu

Jestliže byl p ísp vek p iznán nebo je vyplácen v nižší ástce, než v jaké oprávn né

osob  náleží, nebo byl neprávem odep en anebo byl p iznán od pozd jšího data, než

od jakého náleží, p ísp vek se zvýší nebo p izná, a to ode dne, od n hož p ísp vek

nebo jeho zvýšení náleží, nejvýše však 3 roky zp tn  ode dne zjišt ní nebo uplatn ní

nároku na p ísp vek nebo jeho zvýšení,

Jestliže byl naopak p ísp vek p iznán nebo vyplácen ve vyšší ástce, než v jaké

náleží, nebo byl p iznán nebo se vyplácí neprávem, p ísp vek se odejme nebo se jeho

výplata zastaví nebo sníží, a to od prvního dne kalendá ního m síce následujícího po

kalendá ním m síci, v n mž byl p ísp vek vyplacen.77

     „Zm ní-li se skute nosti rozhodné pro výši p ísp vku tak, že p ísp vek má být:

zvýšen, provede se zm na od prvního dne kalendá ního m síce, ve kterém tato zm na

nastala,

snížen, provede se zm na od prvního dne kalendá ního m síce následujícího po

kalendá ním m síci, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o snížení p ísp vku.“78

odejmut, zm na se provede od prvního dne kalendá ního m síce následujícího po

kalendá ním m síci, v n mž byl p ísp vek vyplacen.79

Zastavení výplaty p ísp vku

     „P ísp vek se nevyplácí, jestliže je oprávn né osob  po celý kalendá ní m síc

poskytována zdravotní pé e formou ústavní pé e v nemocnici nebo odborném lé ebném

ústavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb…“80

     To neplatí, pokud je s oprávn nou osobou do ústavní pé e v nemocnici nebo odborném

lé ebném ústavu p ijata jako pr vodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti

o p ísp vek nebo ohlášena jako osoba poskytující pomoc.81

76 § 13 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
    Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008
77 § 14 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
    Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008
78 Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008, s. 79
79 § 14 odst. 5 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
80 § 14a odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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     Termínem kalendá ní m síc je myšlen m síc v etn  prvního dne a posledního dne

v m síci (tzn. v etn  1. a 30. (31.) dne konkrétního m síce).

     Uvedu p íklad:

     Pokud oprávn ná osoba pobírající p ísp vek na pé i nastoupí hospitalizaci v nemocnici

dne 25. 3. 2010 a dne 3. 5. 2010 hospitalizaci ukon í. P ísp vek na pé i za m síc b ezen se jí

vyplatí v plné výši (za m síc b ezen p ísp vek náleží). Od 1. 4. 2010 se výplata oznámením

pozastaví (nebo  je spln na podmínka hospitalizace po dobu celého kalendá ního m síce

a výplata tak za tento m síc nenáleží). Od 1. 5. 2010 se výplata p ísp vku na pé i op t

obnoví (nebo  zde již není spln na podmínka celého kalendá ního m síce).

Výplata p ísp vku po dosažení 18 let v ku

     Dosáhne-li oprávn ná osoba 18 let v ku, p ísp vek se vyplácí od následujícího

kalendá ního m síce ve výši stanovené zákonem pro osoby starší 18 let v ku, a to ve stupni

odpovídající stupni závislosti stanovenému p ed 18. rokem v ku. Sou asn  obecní ú ad obce

s rozší enou p sobností zahájí ízení z moci ú ední za ú elem nového stanovení stupn

závislosti a tomu odpovídající výše p ísp vku.82

     Nárok na p ísp vek nezaniká uplynutím asu. Nárok na výplatu p ísp vku nebo jeho ásti

zaniká uplynutím 1 roku ode dne, od kterého p ísp vek nebo jeho ást náleží. Tato lh ta

neplyne po dobu ízení o p ísp vku. 83

echod nároku na p ísp vek a jeho výplatu

     Pokud žadatel o p ísp vek na pé i zem e p ed pravomocným rozhodnutím o p ísp vku na

pé i, vstupuje do dalšího ízení a nabývá nárok na ástky splatné do dne smrti žadatele

o p ísp vek na pé i:

osoba blízká,

jiná fyzická osoba, která neposkytovala pot ebnou pomoc jako podnikatel,

za ízení sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby (domovy pro osoby se

zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem),

zdravotnické za ízení poskytující sociální služby (§ 52 zákona . 108/2006 Sb.,

o sociálních službách – „sociální služby poskytované ve zdravotnických za ízeních

ústavní pé e“),

81 tamtéž
82 § 14a odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
83 § 15 odst. 1, 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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speciální l žkové zdravotnické za ízení hospicového typu.84

     Výše uvedené fyzické nebo právnické osoby mohou požádat o p echod nároku na

ísp vek a jeho výplatu pouze za p edpokladu, že byly uvedeny jako osoby i poskytovatelé

pomoci v žádosti o p ísp vek na pé i. Tyto osoby se stávají ú astníky ízení, pokud se od

doby zahájení ízení o p ísp vek podílely na pomoci žadateli o p ísp vek do dne jeho smrti.

Tyto osoby tak nabývají nároku na ástky p ísp vku splatné do dne smrti žadatele

o p ísp vek za kalendá ní m síc, ve kterém poskytovaly pomoc. Pokud se v jednom

kalendá ním m síci podílelo na poskytování pomoci této osob  více pe ujících osob,

nabývají tyto osoby nárok na ástku p ísp vku rovným dílem, pokud nep edloží p íslušnému

adu obce s rozší enou p sobností dohodu o jiném rozd lení ástky p ísp vku.85

     Jestliže byl p ísp vek p iznán p ed smrtí oprávn né osoby, vyplatí se splatné ástky

ísp vku na pé i, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávn né osoby, fyzické nebo

právnické osob  uvedené ve vý tu výše. A to za p edpokladu, pokud v kalendá ním m síci,

za který nebyl p ísp vek vyplacen, poskytovala oprávn né osob  pomoc a byla uvedena

v žádosti o p ísp vek. Pokud se v jednom kalendá ním m síci podílelo na poskytování

pomoci této osob  více pe ujících osob, nabývají tyto osoby nárok na ástku p ísp vku

rovným dílem, pokud nep edloží p íslušnému ú adu obce s rozší enou p sobností dohodu

o jiném rozd lení ástky p ísp vku.86

     „Nárok na p ísp vek není p edm tem d dictví.“87

     „Nárok na p ísp vek nelze postoupit ani dát do zástavy. P ísp vek nepodléhá výkonu

rozhodnutí a nem že být p edm tem dohody o srážkách.“88

9.2.6 Výplata p ísp vku

Zp sob výplaty p ísp vku

     „P ísp vek na pé i se vyplácí m sí , a to v kalendá ním m síci, za který náleží.“89

emž by m l být vyplacen nejpozd ji do konce tohoto m síce. P ísp vek na pé i vyplácí

obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, který je p íslušný k rozhodnutí o p ísp vku.

84 § 16 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
85 tamtéž
86 § 16 odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
87 § 16 odst. 3 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
88 § 17 odst. 1, 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
89 § 18 dost. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Vyplácí se v eské m , a to bu  v hotovosti nebo bezhotovostním platebním stykem.

íjemce p ísp vku na pé i m že požádat o z m nu výplaty p ísp vku, tuto zm nu p íslušný

obecní ú ad obce s rozší enou p sobností provede od kalendá ního m síce následujícího po

kalendá ním m síci, v n mž mu byla žádost o zm nu výplaty doru ena.90

     Pokud v dob , ve které je p ísp vek vyplácen, dojde ke zm  místa trvalého nebo

hlášeného pobytu oprávn né osoby, zastaví obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, který

byl p ed touto zm nou k výplat  p ísp vku p íslušný, výplatu p ísp vku nejpozd ji do konce

kalendá ního m síce následujícího po kalendá ním m síci, v n mž se o zm  trvalého nebo

hlášeného pobytu oprávn né osoby dozv l. Tento obecní ú ad obce s rozší enou

sobností p edá obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností p íslušnému podle místa

trvalého nebo hlášeného pobytu oprávn né osoby podklady, na jejichž základ  byl p ísp vek

iznán. P íslušný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností vyplácí p ísp vek od m sí ní

splátky následující po kalendá ním m síci, v n mž byla výplata p ísp vku zastavena.91

íjemce p ísp vku

     P íjemcem p ísp vku je:

oprávn ná osoba,

namísto oprávn né osoby zákonný zástupce,

jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávn ná osoba sv ena do pé e na základ

rozhodnutí p íslušného orgánu.92

     Namísto oprávn né osoby p ijímají p ísp vek na pé i zákonní zástupci v p ípadech, kdy

oprávn né osoby nemají plnou zp sobilost k právním úkon m.

Výplata p ísp vku zvláštnímu p íjemci

     „Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností ustanoví zvláštního p íjemce p ísp vku,

jestliže oprávn ná osoba nebo její zákonný zástupce nem že p ísp vek p ijímat (nap .

v d sledku zdravotního stavu) nebo nevyužívá p ísp vek k zajišt ní pot ebné pomoci (nap .

jde-li o osobu, která p ísp vek používá pro jiné ú ely než k zajišt ní pot ebné pé e)“. 93

90 § 18 odst. 2, 3 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
91 § 18 odst. 4 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
92 § 19 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
93 § 20 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
   Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 84
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     „S ustanovením zvláštního p íjemce musí oprávn ná osoba (nebo jeho zákonný zástupce)

souhlasit a zájmy zvláštního p íjemce nesmí být ve st etu se zájmy oprávn né osoby.“94

     „Souhlas se nevyžaduje:

pokud vzhledem k svému zdravotnímu stavu podle vyjád ení ošet ujícího léka e

nem že oprávn ná osoba souhlas ud lit,

v p ípadech, kdy je zvláštní p íjemce ustanoven z d vodu, že p ísp vek není

oprávn nou osobou využíván k zajišt ní pot ebné pomoci.“95

     Zvláštním p íjemcem m že být pouze ta fyzická osoba, která k ustanovení projeví

souhlas. Dále je zvláštní p íjemce povinen p ísp vek používat ve prosp ch oprávn né osoby

a je povinen podat písemné vyú tování p ísp vku ve lh  jednoho m síce ode dne doru ení

žádosti od oprávn né osoby nebo od obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. Obecní

ad obce s rozší enou p sobností zruší rozhodnutí o ustanovení zvláštního p íjemce, jestliže

odpadly d vody, pro které byl zvláštní p íjemce ustanoven, nebo jestliže zvláštní p íjemce

neplní povinnosti.96

9.2.7 Povinnosti žadatele o p ísp vek, oprávn né osoby a jiného p íjemce p ísp vku

     „Žadatel o p ísp vek a oprávn ná osoba, jejichž zdravotní stav je t eba posoudit pro

stanovení stupn  závislosti, jsou povinni:

podrobit se sociálnímu šet ení,

podrobit se vyšet ení zdravotního stavu léka em plnícím úkoly okresní správy

sociálního zabezpe ení, pop ípad  léka em ur eným eskou správou sociálního

zabezpe ení, podrobit se vyšet ení zdravotního stavu ve zdravotnickém za ízení

ur eném okresní správou sociálního zabezpe ení anebo jinému odbornému vyšet ení,

edložit ur enému zdravotnickému za ízení léka ské nálezy ošet ujících léka , které

jim byly vydány, sd lit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování

posudku, nebo poskytnout jinou sou innost, která je pot ebná k vypracování posudku,

94 § 20 odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
   Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 84
95 § 20 odst.2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách

Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008. s. 85
96 § 20 odst. 4, 5 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách

Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008.
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jsou-li k tomu okresní správou sociálního zabezpe ení vyzváni, a to ve lh , kterou

okresní správa sociálního zabezpe ení ur í,

osv it skute nosti rozhodné pro nárok na p ísp vek, jeho výši nebo výplatu a dát

písemný souhlas k ov ení t chto skute ností,

písemn  ohlásit p íslušnému obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností v pr hu

ízení o p ísp vku zm ny ve skute nostech, které byly uvedeny v žádosti o p ísp vek,

a zm ny rozhodné pro pr h ízení, a to ve lh  do 8 dn  ode dne, kdy taková

zm na nastala; tato povinnost musí být spln na i v dob  p erušení ízení.“97

     P íjemce p ísp vku na pé i je povinen:

písemn  ohlásit p íslušnému obecnímu ú adu do 8 dn  zm ny ve skute nostech

rozhodných pro nárok na p ísp vek, jeho výši nebo výplatu,

na výzvu p íslušného obecního ú adu osv it skute nosti rozhodné pro nárok na

ísp vek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lh  do 8 dn  ode dne doru ení výzvy,

neur il-li obecní ú ad lh tu delší,

písemn  ohlásit p íslušnému obecnímu ú adu zm ny týkající se zajišt ní pomoci, a to

ve lh  do 8 dn  ode dne, kdy tato zm na nastala; tuto povinnost plní p íjemce

ísp vku na tiskopisu p edepsaném ministerstvem, jehož sou ástí je písemný souhlas

osoby blízké s poskytováním pomoci oprávn né osob ,

využívat p ísp vek na zajišt ní pot ebné pomoci osobou blízkou nebo jinou fyzickou

osobou nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru

poskytovatel  sociálních služeb, anebo speciálním l žkovým zdravotnickým

za ízením hospicového typu.98

     Jestliže žadatel o p ísp vek, oprávn ná osoba nebo jiný p íjemce p ísp vku nesplní

kterou z výše uvedených povinností, výplata p ísp vku m že být po p edchozím písemném

upozorn ní zastavena, p ísp vek m že být od at nebo nep iznán. Osoba blízká nebo jiná

fyzická osoba, která poskytuje oprávn né osob  pomoc, je povinna písemn  ohlásit

íslušnému obecnímu ú adu p ijetí oprávn né osoby do ústavní pé e v nemocnici nebo

v odborném lé ebném ústavu a propušt ní z tohoto za ízení ve lh  do 8 dn  ode dne, kdy

97 § 21 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
98 § 21 odst. 2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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tato skute nost nastala. Povinnost ohlásit úmrtí oprávn né osoby do 8 dn  ode dne jejího

úmrtí p íslušnému obecnímu ú adu platí pro výše uvedené poskytovatele taktéž.99

eplatky

     P íjemce p ísp vku na pé i, který p ijal p ísp vek nebo jeho ást, i když musel

edpokládat, že mu byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší ástce, než náležel, je povinen

tento p eplatek vrátit. Nárok na vrácení p eplatku zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl

vyplacen (lh ta neplyne po dobu ízení o opravném prost edku nebo o žalob ). O povinnosti

vrátit p eplatek rozhoduje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, který p ísp vek vyplácí

nebo vyplácel. Tato povinnost nevzniká, pokud p eplatek nep esahuje ástku 100 K . Obecní

ad m že rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit p eplatek, pokud jde o ástku do

20 000 K  v každém jednotlivém p ípad  nebo na základ  p edchozího souhlasu

ministerstva. Vrácené a vymožené prost edky jsou p íjmem státního rozpo tu.100

9.2.8 ízení o p ísp vku

     ízení o p iznání p ísp vku na pé i se zahajuje na základ  písemné žádosti podané na

tiskopisu p edepsaném ministerstvem. Pokud osoba není schopna jednat samostatn  a nemá

zástupce, zahajuje se ízení o p ísp vku z moci ú ední. Návrh na zm nu výše p iznaného

ísp vku (nebo-li žádost o zvýšení p ísp vku) podává p íjemce p ísp vku na tiskopisu

edepsaném ministerstvem.101

     Žádost musí krom  náležitostí stanovených správním ádem obsahovat ozna ení osoby

blízké nebo jiné fyzické osoby, která osob  poskytuje nebo bude poskytovat pomoc spole

s jejím písemným souhlasem. A dále ur ení, jakým zp sobem má být p ísp vek vyplácen.102

     Obecní ú ad dále provádí pro ú ely rozhodování o p ísp vku na pé i sociální šet ení, p i

kterém se zjiš uje schopnost samostatného života osoby v p irozeném sociálním prost edí.

i tomto šet ení se hodnotí úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti vyjmenované

v § 9 citovaného zákona. Sociální šet ení provádí sociální pracovník. O provedeném šet ení

potom vyhotovuje písemný záznam. P íslušné okresní správ  sociálního zabezpe ení poté

obecní ú ad zašle žádost o posouzení stupn  závislosti osoby. Sou ástí této žádosti je

99 § 21 odst. 3,4, § 21 a odst. 1,2 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
100 § 22 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
101 § 23 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
102 §24 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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písemný záznam o sociálním šet ení a kopie žádosti osoby o p ísp vek na pé i. P i

posuzování stupn  závislosti vychází okresní správa sociálního zabezpe ení ze zdravotního

stavu osoby doloženého nálezem ošet ujícího léka e, z výsledku sociálního šet ení a ze

zjišt ní pot eb dané osoby. Pop ípad  m že posuzující léka  provést své vlastní vyšet ení

osoby žádající o p ísp vek. Okresní správa sociálního zabezpe ení sd lí p íslušnému

obecnímu ú adu výsledek posouzení stupn  závislosti osoby s uvedením úkon , které tato

osoba není schopna zvládat. Toto posouzení je sou ástí rozhodnutí o p iznání i zamítnutí

ísp vku, které obdrží žadatel. Obecní ú ad provede sociální šet ení také v p ípad , pokud

o to okresní správa sociálního zabezpe ení požádá v p ípadech, kdy provádí kontrolu

vodního posouzení zdravotního stavu osoby.103

     Obecní ú ad poté p eruší ízení o p ísp vku na pé i na dobu, po kterou okresní správa

sociálního zabezpe ení posuzuje stupe  závislosti. ízení se p erušuje také po dobu trvání

hospitalizace oprávn né osoby ve zdravotnickém za ízení nebo odborném lé ebném ústavu,

pokud nebylo do dne p ijetí osoby do za ízení provedeno sociální šet ení.104

     O odvolání proti rozhodnutí obecního ú adu rozhoduje krajský ú ad. Stupe  závislosti pro

ely odvolacího ízení posuzují na žádost krajského ú adu posudkoví léka i ministerstva

práce a sociálních v cí. Odvolání nemá odkladný ú inek.105

9.2.9 Kontrola využívání p ísp vku

     Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností z d vodu zajišt ní ú elného a efektivního

využití p ísp vku na pé i kontroluje, zda

byl p ísp vek využitý na zajišt ní pomoci a pé e,

je pomoc poskytovaná osobou blízkou, jinou osobou nebo poskytovatelem sociálních

služeb, anebo speciálním l žkovým zdravotnickým za ízením hospicového typu,

je pomoc poskytovaná osobn  tím, kdo byl uveden v žádosti o p ísp vek nebo byl

dodate  ohlášen,

zp sob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti

a zda je zam ena na úkony, které podle výsledku posouzení stupn  závislosti není

schopna zvládat,

103 § 25 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
104 § 26 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
105 § 28 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách



49

v p ípad , kdy je pomoc poskytovaná osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, se

zam uje na to, zda osoba blízká sama není pobíratelem p ísp vku na pé i. V p ípad ,

že pe ující osoba pobírá p ísp vek na pé i, je pot eba doložit léka ský posudek jejího

ošet ujícího léka e, že je schopna tuto pomoc poskytovat,

s poskytovatelem sociálních služeb byla uzav ena smlouva o poskytování sociálních

služeb,

byly skute  poskytnuty sociální služby, za n ž byla zaplacena úhrada,

trvají skute nosti, které jsou d vodem pro výplatu p ísp vku.106

     Kontrola využívání p ísp vku se provádí nejmén  jedenkrát za 3 m síce. Zam stnanci

íslušné obce a zam stnanci p íslušného kraje jsou oprávn ni vstupovat do obydlí, v n mž

osoba žije za ú elem provedení sociálního šet ení a kontroly využívání p ísp vku na pé i.

Jsou povinni prokázat se zvláštním oprávn ním vydaným obecním nebo krajským ú adem,

které obsahuje ozna ení ú adu, fotografii zam stnance, jeho jméno a p íjmení. Na postup p i

kontrole se nevztahuje zákon o státní kontrole. O výsledku kontroly provede obecní ú ad

záznam do spisu, kde uvede popis zjišt ných skute ností s uvedením nedostatk . Tento

záznam podepíší osoby, které kontrolu provád ly. Se záznamem z kontroly musí být

kontrolovaný seznámen. Pokud se p i kontrole zjistí závažné nedostatky v poskytovaných

sociálních službách, je obecní ú ad povinen neprodlen  písemn  informovat krajský ú ad.

Obecní ú ad vydává bezplatn  na žádost osoby blízké písemné potvrzení prokazující dobu

poskytované pé e pro ú ely hmotné nouze, zdravotního pojišt ní, d chodového pojišt ní

a zam stnanosti. V tomto potvrzení se uvádí stupe  závislosti osoby, které je pé e

poskytována.107

9.2.10 Informa ní systém o p ísp vku

     Informa ní systém o p ísp vku na pé i je sou ástí informa ního systému pomoci

v hmotné nouzi ve smyslu zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který nabyl

innosti dne 1. 1. 2007.

106 § 29 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
107 § 29 odst. 2, 3, 4, 5, 6 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
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     Informa ní systém je napojen na údaje dalších informa ních systém :

evidence obyvatel,

registru rodných ísel, které vede ministerstvo vnitra R podle zákona o evidenci

obyvatel.

     Všechny obecní ú ady v eské republice jsou vybaveny výpo etní technikou s p íslušným

softwarem a propojeny centrálním informa ním systémem, který spravuje ministerstvo práce

a sociálních v cí. V tomto softwaru jsou uvedeny informace o p íjemcích p ísp vku a výši

ísp vku. Obecním ú ad m jsou informace poskytovány v elektronické podob  zp sobem

umož ujícím dálkový p ístup a sou asn  zajiš ujícím ochranu osobních údaj  podle zákona

. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj . Z poskytovaných údaj  lze použít jen takové,

které jsou nezbytné k rozhodnutí o p ísp vku na pé i.108

108 § 30 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách
Sokol, R., Trefilová, V.: Sociální pracovník v reziden ních za ízeních sociálních služeb. Praha: Aspi, 2008.
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10 Pr h správního ízení p ísp vku na pé i v praxi

     V této kapitole popíši pr h a postup správního ízení ve v ci p ísp vku na pé i tak, jak

probíhá na Odboru sociální pé e Magistrátu m sta Brna, kde jsem zam stnána.

     Správní ízení ve v ci p iznání p ísp vku na pé i se zahajuje na základ  podání žádosti

o p ísp vek na pé i žadatelem. M že být však zahájeno také z moci ú ední, pokud se jedná

nap íklad o skon ení platnosti léka ského posudku u oprávn né osoby (nap . u dosp lého

nebo nezletilého dít te), kdy je pot eba znovu posoudit sob sta nost této osoby a její

zdravotní stav.

     Pokud se jedná o p ípad, kdy si osoba podává žádost o p iznání p ísp vku na pé i,

formulá  této žádosti si vyzvedne spolu s formulá em Oznámení o poskytovateli pomoci na

našem ú ad  (vzory t chto formulá  jsou uvedeny v p ílohách . 3, 4). Pokud si osoba chce

požádat o zvýšení svého stávajícího p ísp vku na pé i, dostane formulá  odlišný s názvem

Návrh na zm nu výše p iznaného p ísp vku na pé i (vzor tohoto formulá e je uveden

v p íloze . 5). Zde p i p edávání formulá  žádosti sociální pracovnice vysv tlí správný

zp sob jejich vypln ní a pou í žadatele o dalším postupu. P edevším zmíní, že zákonná lh ta

na vy ízení žádosti o p ísp vek na pé i je 3 m síce od podání žádosti (dle zákona . 108/2006

o sociálních službách). Pokud u oprávn né osoby skon ila platnost léka ského posudku a je

tedy t eba znovu posoudit její sob sta nost a zdravotní stav, zašle se této osob  (pop . jejímu

zákonnému zástupci) doporu en  oznámení o zahájení správního ízení z moci ú ední ve v ci

skon ení platnosti posudku s uvedením data, kdy léka ský posudek kon í. Toto oznámení

zasíláme osob  s p edstihem jednoho m síce.

     Do jednoho m síce od podání žádosti o p ísp vek i ode dne doru ení oznámení

o zahájení správního ízení sociální pracovnice kontaktuje telefonicky nebo písemn  žadatele

i oprávn nou osobu za ú elem domluvení si termínu sociálního šet ení v jejím p irozeném

prost edí (v domácnosti). P ed vstupem do domácnosti se sociální pracovnice legitimuje

íslušným pr kazem, který vydal Magistrát m sta Brna a který ji oprav uje ke vstupu do

obydlí. P i sociálním šet ení je vždy nutné, aby byla p ítomna osoba žádající o p ísp vek,

zpravidla se tohoto šet ení ú astní i další rodinní p íslušníci, kte í dopl ují informace

o žadateli. Sociální pracovnice p i sociálním šet ení nezjiš uje pouze schopnost zvládat

úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti dle vyhlášky . 505/2006 Sb. (struktura

této vyhlášky je objasn na v p íloze . 2). Zam uje se také na celkové prost edí, ve kterém
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žadatel(ka) o p ísp vek žije, zda bydlí sám(sama) i s rodinnými p íslušníky, zda využívá

služeb pe ovatelské služby. Zajímá se, jaká je délka trvání zhoršeného zdravotního stavu.

edm tem sociálního šet ení není zjiš ování léka ských diagnóz osoby i anamnéza

zdravotních a dalších léka ských zpráv.

     Po provedeném sociálním šet ení je žadatel(ka) pou en(a) o dalším postupu ve v ci

jeho(její) žádosti. Tzn. je pou en(a) o tom, že z tohoto šet ení bude zpracována podrobná

zpráva s uvedením úkon  pé e o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti, které osoba nezvládá

nebo p i nichž pot ebuje pomoc i dohled. Osoba je také pou ena o nutnosti doložit všechny

léka ské zprávy od odborných léka  svému praktickému léka i. Praktický léka  hraje p i

posuzování nároku na p ísp vek na pé i velmi d ležitou roli. Zpracovává totiž podrobnou

léka skou anamnézu zdravotního stavu osoby, která si o p ísp vek žádá, a tuto zprávu pak

zasílá posudkovému léka i p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení. Praxe je taková,

že posudkový léka  zhodnotí a posoudí zdravotní stav a míru sob sta nosti žadatele

o p ísp vek pouze podle této zprávy od praktického léka e a žadatele si k osobní konzultaci

již nevolá. To znamená, že tohoto lov ka, který si o p ísp vek žádá, v praxi nevidí a nezná

ho. Pouze sociální pracovnice tak p ijde do osobního kontaktu s tímto žadatelem i

oprávn nou osobou. P i sociálním šet ení je také zkontrolována platnost údaj  uvedených

v žádosti (tj. jméno a adresa praktického léka e nebo dalších odborných léka , zp sob

výplaty a údaje osoby poskytující pomoc).

     Poté sociální pracovnice zpracuje v p íslušném programu zprávu ze sociálního šet ení.

Spole  s kopií žádosti o p ísp vek na pé i, pop . s kopií oznámení o zahájení správního

ízení, zašle žádost o posouzení zdravotního stavu pro ú ely p iznání p ísp vku na pé i

léka ské posudkové služb  p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení. Jakmile je tato

žádost léka ské posudkové služb  doru ena, následující den se ízení ve v ci p iznání

ísp vku na pé i p erušuje na dobu, po kterou bude provád no posuzování stupn  závislosti

íslušnou léka skou posudkovou službou. Usnesení o p erušení ízení s tímto od vodn ním

je doporu en  zasláno žadateli(ce) i oprávn né osob .

     Jakmile sociální pracovnice obdrží výsledek posouzení zdravotního stavu pro ú ely

iznání p ísp vku na pé i od léka ské posudkové služby, vyrozumí žadatele(ku) o tom, že

tento výsledek obdržela. V tomto vyrozum ní je dále uvedeno, že žadatel(ka) i oprávn ná

osoba má právo vyjád it se do ur ité stanovené doby k podklad m p ed vydáním rozhodnutí.

Toto vyrozum ní se zasílá doporu en . Pokud se osoba v uvedené dob  dostaví na ú ad, je jí

edložen spis k nahlédnutí. Pokud se nedostaví, vydává sociální pracovnice rozhodnutí ve

ci samé. Záznam o tom, zda osoba využila možnosti vyjád it se k podklad m p ed
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vydáním rozhodnutí je sou ástí spisové dokumentace. Na tomto míst  považuji za velmi

ležité zmínit, že rozhodnutí o p iznání p ísp vku na pé i se vydává s velkým z etelem

k výsledku posouzení stupn  závislosti léka skou posudkovou službou. Podle metodického

pokynu Krajského ú adu Jihomoravského kraje se má naše rozhodnutí opírat o výsledek

posouzení zdravotního stavu léka em posudkové služby, nebo  tento posudek má dle

metodického pokynu v tší váhu, než výsledek našeho sociálního šet ení a je v n m

zohledn na již prognóza vývoje zdravotního stavu žadatele do budoucna. To nap íklad

znamená, že pokud posudkový léka  stanoví osob  stupe  závislosti p ísp vku . II (4 000,-

) a z výsledku našeho sociálního šet ení osob  vychází stupe . I (2 000,- K ), m li

bychom rozhodnout podle výsledku léka ského posudku a této osob  p iznat stupe . II

(4 000,- K ).

     Výsledek stupn  závislosti (tj. stupe  závislosti p ísp vku na pé i a vý et úkon  pé e

o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti, které osoba nezvládá nebo pot ebuje pomoc) se

zadává do p íslušného programu a následn  se tiskne rozhodnutí. Sou ástí rozhodnutí je

i výsledek posouzení zdravotního stavu léka ské posudkové služby. V p ípad , že posudkový

léka  ur il asovou platnost léka ského posudku, uvede se do tohoto rozhodnutí i termín

skon ení platnosti provedeného posudku. Rozhodnutí se zasílá žadateli(ce) doporu enou

formou. Ode dne doru ení tohoto rozhodnutí plyne 15ti denní lh ta pro podání odvolání.

Pokud osoba odvolání nepodá, rozhodnutí nabývá právní moci.

     Pokud je p ísp vek na pé i p iznán ( i bylo vyhov no žádosti o zvýšení a p ísp vek byl

zvýšen), doplatí se od m síce podání žádosti p íslušný doplatek zp tn .
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11 P ípadové studie

     V této kapitole uvedu n kolik kasuistik z vlastní praxe sociální pracovnice. Pracuji na

Odboru  sociální  pé e  Magistrátu  m sta  Brna  a  p i  své  práci  se  setkávám  s  r znými  typy

klient . Pro pot ebu p ípadových studií své bakalá ské práce jsem si vybrala klienty, kte í

ísp vek na pé i pobírají. Každý klient má ovšem sv j vlastní specifický problém i

postižení.

     Na úvod kapitoly popíši dva p ípady senior . První bude p ípad seniorky, která žije doma

a pe uje o ni manžel. Druhým p ípadem bude senior, který žije v domov  pro seniory. Tento

domov je uveden jako jeho poskytovatel pomoci. V záv ru t chto dvou kasuistik bude vid t

rozdíl ve využívání p ísp vku na pé i. Dalším p ípadem bude paní st edního v ku, která je

lesn  postižená. tvrtou p ípadovou studií bude mladý muž, který má diagnózu

psychiatrického onemocn ní. Jako poslední bude popsán p ípad mentáln  postižené klientky,

která je zbavena zp sobilosti k právním úkon m.

     V t chto kasuistikách se budu snažit podat komplexní obraz celého p ípadu od jeho

po átku a pr h správního ízení. V záv ru každé kasuistiky bude uvedeno krátké

zhodnocení kontroly využívání p ísp vku na pé i spole  s mým subjektivním záv rem, zda

se jedná o využívání i zneužívání p ísp vku na pé i.

     Z d vodu ochrany osobních údaj  byla po áte ní písmena k estního jména a p íjmení

u osob pozm na.

11.1 ípadová studie . 1

Identifika ní údaje:

Jméno a p íjmení: F. G.

Pohlaví: žena

k: 75 let

Místo bydlišt : Brno

iznaný d chod: starobní

Po et d tí: 1
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Základní informace:

Paní F. G. si podala žádost o p iznání p ísp vku na pé i v listopadu 2009. Sociální šet ení

v jejím p irozeném prost edí – domácnosti bylo provedeno v prosinci 2009. P i tomto šet ení

paní F. G. sd lila, že dle odborného léka ského vyšet ení z neurologie jí bylo zjišt no

po áte ní stadium Alzheimerovy choroby. Má potíže s pam tí, asto a rychle zapomíná

a nepamatuje si, co jí kdo ekl. Z minulosti si pamatuje mnoho v cí velmi dob e, ze sou asné

doby je to horší. Manžel jí nap íklad ekne n jakou v c ráno a ona už odpoledne neví, o em

se bavili. Paní F. G. v tšinu úkon  pé e o vlastní osobu zvládne sama bez pomoci. Pot ebuje

dohled p i sprchování. Dodržování lé ebného režimu zajiš uje manžel, který jí chystá léky

a dohlíží, aby si je paní všechny správn  vzala. Pohybov  nemá žádné potíže – pohybuje se

sama bez kompenza ních pom cek. Ven však chodí pouze v doprovodu manžela. Kompletní

pé i o domácnost – va ení, nákupy, úklid, pé i o prádlo a zajiš ování osobních záležitostí –

obstarává manžel. Paní F. G. neobsluhuje žádné domácí spot ebi e, neoh ívá si jídlo, protože

má manžel strach, aby nenechala pušt ný plyn. V poslední dob  si také asto schovává r zné

ci a pak jí d lá problém tyto v ci najít. P i sociálním šet ení paní F. G. komunikovala, více

informací poskytoval její manžel.

Rodinné pom ry:

Paní F. G. bydlí v dvoupokojovém byt  spole  se svým manželem. Má jednu dcera, která

s nimi nežije, ale pravideln  je navšt vuje a je s nimi v kontaktu. Jako pe ující osoba je

uveden její manžel. Pe ovatelské služby si nehradí.

Seznam ošet ujících léka : praktická léka ka, neurolog

Výsledek sociálního šet ení:

Paní F. G. zvládá s pomocí nebo dohledem celkem 17 úkon  pé e o vlastní osobu a úkon

sob sta nosti. 17 úkon  odpovídá I. stupni závislosti (lehká závislost) ve výši  2 000,- K .

Výsledek posouzení zdravotního stavu léka em posudkové služby:

Posudkový léka  p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení ur il celkem 17 úkon  pé e

o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti, u kterých paní F. G. pot ebuje z d vodu svého

dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu pomoc. Platnost tohoto léka ského posudku je

stanovena trvale.

17 úkon  odpovídá I. stupni závislosti (lehká závislost) ve výši 2 000,- K .

Rozhodnutí:

Na základ  výsledku sociálního šet ení a výsledku posouzení zdravotního stavu léka em

posudkové služby bylo v lednu 2010 vydáno rozhodnutí s výrokem „p iznat p ísp vek na
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pé i ve výši 2 000,- K  m sí  od ledna 2010“. Toto rozhodnutí nabylo v zákonem

stanovené lh  právní moci.

Kontrola využívání p ísp vku na pé i:

V b eznu 2010 byla u paní F. G. provedena neohlášená kontrola využívání p ísp vku na pé i.

i kontrole byla paní zastižena spole  s manželem. Manžel jako pe ující osoba stále

poskytuje pé i. Paní sd lila, že do budoucna uvažuje o z ízení pe ovatelské služby. M la by

zájem p edevším o každodenní dovážku ob . Manžel stále zajiš uje nákupy, stará se

o úklid v domácnosti, chystá jí pot ebné léky a doprovází ji k léka i. Pé e byla vyhodnocena

jako velmi dobrá. Stanovený stupe  závislosti p ísp vku na pé i odpovídá mí e sob sta nosti

a celkovému stavu paní F. G. Z kontroly nebyla vyvozena žádná opat ení.

Záv r:

Na základ  provedené kontroly lze tento p ípad vyhodnotit jako využívání p ísp vku na pé i.

Pé e je poskytována na velmi dobré úrovni a je poskytována celodenn . Stávající stupe

ísp vku odpovídá celkovému stavu a mí e sob sta nosti paní F. G. Jako pozitivní lze

vyhodnotit to, že paní má zájem si do budoucna zajistit pe ovatelskou službu – konkrétn

každodenní dovážku ob , ímž by byl p ísp vek na pé i alespo áste  využit na úhradu

pe ovatelských služeb.

11.2 ípadová studie . 2

Identifika ní údaje:

Jméno a p íjmení: J. P.

Pohlaví: muž

k: 88 let

Místo bydlišt : Brno

iznaný d chod: starobní

Po et d tí: -

Základní informace:

Žádost o p iznání p ísp vku na pé i pro pana J. P. byla podána sociální pracovnicí Domu

stojného stá í v Brn  v íjnu 2008. Sociální šet ení bylo provedeno v listopadu 2008

v Domu d stojného stá í, kde pan J. P. žije od po átku roku 2007. P i tomto šet ení bylo

zjišt no, že pan J. P. obývá samostatnou bytovou jednotku, která je vybavena kuchy ským
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koutem, menší koupelnou a toaletou. Sd lil, že má potíže s prostatou, dochází na pravidelné

kontroly na urologii a neurologii. Již t etím rokem má zavedený katetr na odvád ní mo i,

plenkové kalhotky nenosí. Pokud pot ebuje na stolici, ekne si a sestra ho na toaletu odvede.

Pan J. P. podle sd lení vrchní sestry domova v poslední dob asto padá, p ed pár m síci

spadl a p i pádu si zlomil ty i žebra. Proto mu musel personál do jeho bytu p enést

polohovací postel a pan J. P. v tšinu asu pouze polehává. Do budoucna uvažují o jeho

emíst ní na ošet ovatelskou jednotku. Pohybuje se s h lkou, po schodech nechodí a rad ji

používá výtah.Venku již dlouho nebyl p edevším z bezpe nostních d vod  – bojí se, aby

neupadl.  Pot ebuje pomoc p i koupání, p i holení a st íhání neht . Stravu má p tkrát denn

zajišt nou domovem. Ob dy mu donáší sestra p ímo do bytu, kde mu jídlo i p ipraví

a naporcuje. Léky, které pan J. P. užívá, mu chystá a podává ošet ující personál domova.

Veškerou pot ebnou pé i mu zajiš uje personál domova – pokud pan J. P. pot ebuje n co

nakoupit, napíše si seznam a personál mu nákup p inese až na pokoj. Taktéž má zajišt né

praní prádla, provád ní úklidu apod. Osobní záležitosti mu pomáhá zajiš ovat sociální

pracovnice Domu d stojného stá í. Jeho praktická léka ka dochází v p ípad  pot eby k n mu

do bytu. Jinak je i v pé i interní léka ky Domu d stojného stá í. P i sociálním šet ení pan

J. P. komunikoval, jevil se jako dob e mentáln  orientovaný. Pro získání dostatku informací

byl také uskute n pohovor s vrchní sestrou domova a sociální pracovnicí.

Rodinné pom ry:

Pan J. P. žije v Dom  d stojného stá í v Brn . Je vdovec. D ti nemá. Jako poskytovatel

pomoci je uveden D m d stojného stá í, který provozuje ob anské sdružení k es anské

pomoci Betánie v Brn . Domov mu poskytuje veškerou pot ebnou pé i.

Seznam ošet ujících léka : praktická léka ka, urolog, neurolog, internistka

Výsledek sociálního šet ení:

Pan J. P. zvládá s pomocí nebo dohledem celkem 20 úkon  pé e o vlastní osobu a úkon

sob sta nosti. 20 úkon  odpovídá II. stupni závislosti (st edn  t žká závislost) ve výši

4 000,- K .

Výsledek posouzení zdravotního stavu léka em posudkové služby:

Posudkový léka  p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení ur il celkem 20 úkon  pé e

o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti, u kterých pan J. P. pot ebuje z d vodu svého

dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu pomoc. Platnost tohoto léka ského posudku je

stanovena trvale.

20 úkon  odpovídá II. stupni závislosti (st edn  t žká závislost) ve výši 4 000,- K .
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Rozhodnutí:

Na základ  výsledku sociálního šet ení a výsledku posouzení zdravotního stavu léka em

posudkové služby bylo v lednu 2009 vydáno rozhodnutí s výrokem „p iznat p ísp vek na

pé i ve výši 4 000,- K  m sí  od íjna 2008“. Toto rozhodnutí nabylo v zákonem

stanovené lh  právní moci.

Kontrola využívání p ísp vku na pé i:

V kv tnu 2009 byla v Dom  d stojného stá í u pana J. P. provedena neohlášená kontrola

využívání p ísp vku na pé i. Bylo zjišt no, že pan J. P. byl p emíst n na ošet ovatelskou

jednotku, aby mohl být pod neustálým dohledem personálu. Poskytovatelem pomoci je stále

m d stojného stá í. Od sociální pracovnice byla k nahlédnutí a kontrole p edložena

smlouva o poskytování sociálních služeb mezi domovem a panem J. P. Bylo zjišt no, že pé e

je poskytována v plném rozsahu, který je uveden ve smlouv . Výše p ísp vku na pé i

odpovídá celkovému stavu a mí e sob sta nosti pana J. P. Celá výše p ísp vku na pé i

(4 000,- K ) je poskytována za pé i Domu d stojného stá í. Pé e byla vyhodnocena jako

velmi dobrá. Z kontroly nebyla vyvozena žádná opat ení.

Záv r:

Tento p ípad je typickým p íkladem toho, jak by m l být p ísp vek na pé i využit v praxi.

ísp vek na pé i je v plné výši poskytován za pé i domovu, ímž je prakticky stoprocentn

využíván.

11.3 ípadová studie . 3

Identifika ní údaje:

Jméno a p íjmení: L. H.

Pohlaví: žena

k: 47 let

Místo bydlišt : Brno

iznaný d chod: plný invalidní

Po et d tí: -

Základní informace:

Paní L. H. m la p ed nabytím ú innosti zákona o sociálních službách p iznaný zvýšený

chod pro áste nou bezmocnost. V lednu 2007 byla tedy z tehdejšího systému tzv.
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eklopena a automaticky jí byl p iznán I. stupe  závislosti p ísp vku na pé i (tj. 2 000,- K ).

Paní L. H. si v lednu 2007 požádala o zvýšení p ísp vku na pé i. V dubnu 2007 bylo

provedeno sociální šet ení v jejím p irozeném prost edí - domácnosti. P i n m bylo zjišt no,

že paní je velmi malého vzr stu, m í odhadem asi 50 cm. Má zkrácené horní i dolní

kon etiny a velmi malé dlan  a prsty. Byt má vzhledem ke svému fyzickému postižení

elov  upraven a za ízen. V byt  se pohybuje sama bez pomoci i opory. Na ven používá

malý invalidní nebo elektrický vozík (vlastní oba typy). B žné jídlo (nap . snídani, ve i) si

dokáže nachystat sama. V horních kon etinách zvládne p enést pouze lehké v ci, ale

nezvládne p enést z místa na místo nap . minerálku o obsahu 1,5 litru. P evážnou v tšinu

úkon  pé e o vlastní osobu zvládne sama ve speciáln  upravených podmínkách svého bytu –

má speciáln  uzp sobenou koupelnu, toaletu apod. Sama se oble e, pot ebuje pomoci

s obouváním a zouváním bot. Stát na míst  vydrží pouze pár vte in, není schopna se ohnout.

Paní L. H. je zam stnána na zkrácený úvazek  (6 hodin denn ) v organizaci Liga za práva

vozí ká . Ob as užívá léky proti bolesti. Volný as tráví s p ítelem i p áteli, ráda cestuje i

chodí do kina. Paní L. H. je inteligentní žena, její mentální orientace je velmi dobrá. P i

sociálním šet ení aktivn  odpovídala na otázky.

Rodinné pom ry:

Paní L. H. žije sama v jednopokojovém byt . Vlastní d ti nemá. Jako pe ující osoby jsou

uvedeny její kamarádka a její p ítel. Oba ji v byt  pravideln  navšt vují. Žádné pe ovatelské

služby si neplatí.

Seznam ošet ujících léka : praktická léka ka, ortoped

Výsledek sociálního šet ení:

Paní L. H. zvládá s pomocí nebo s dohledem celkem 17 úkon  pé e o vlastní osobu a úkon

sob sta nosti. 17 úkon  odpovídá I. stupni závislosti (lehká závislost) ve výši 2 000,- K .

Výsledek posouzení zdravotního stavu léka em posudkové služby:

Posudkový léka  p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení ur il celkem 17 úkon  pé e

o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti, u kterých paní L. H. pot ebuje z d vodu svého

dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu pomoc. Platnost tohoto léka ského posudku je

stanovena do 1. 1. 2011.

17 úkon  odpovídá I. stupni závislosti (lehká závislost) ve výši 2 000,- K .

Rozhodnutí:

Na základ  výsledku sociálního šet ení a výsledku posouzení zdravotního stavu léka em

posudkové služby bylo v ervenci 2007 vydáno rozhodnutí s výrokem „nep iznat zvýšení
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ísp vku na pé i, ale i nadále p iznat p ísp vek na pé i ve výši 2 000,- K  m sí  od ledna

2007“.

Odvolání:

Paní L. H. podala v zákonné lh  proti tomuto rozhodnutí odvolání a Odbor sociální pé e

Magistrátu m sta Brna toto odvolání spolu s originálem spisové dokumentace postoupil

k odvolacímu ízení Krajskému ú adu Jihomoravského kraje.

Výsledek:

Krajský ú ad Jihomoravského kraje svým rozhodnutím z dubna 2008 odvolání vyhov l

a napadené rozhodnutí zm nil tak, že p iznal p ísp vek na pé i ve výši 4 000,- K  m sí

s platností od ledna 2007. Rozhodnutí Krajského ú adu Jihomoravského kraje nabylo

v zákonem stanovené lh  právní moci. Magistrát m sta Brna doplatil rozdílnou ástku

ísp vku na pé i v prvním výplatním termínu. V sou asné dob  pobírá paní L. H. nadále

ísp vek na pé i ve výši 4 000,- K .

Kontrola využívání p ísp vku na pé i:

V b eznu 2009 byla u paní L. H. provedena neohlášená kontrola využívání p ísp vku na pé i.

i kontrole byla paní zastižena. Bylo zjišt no, že pé e je i nadále poskytována osobami,

které jsou u nás evidovány jako poskytovatelé pomoci. Žádné další služby nejsou hrazeny.

Paní stále pracuje na zkrácený úvazek v organizaci Liga za práva vozí ká . Její stav se

nezm nil, zhoršení stavu nepoci uje.

Dále bylo zjišt no, že stanovený stupe  p ísp vku na pé i (II. stupe  – st edn  t žká

závislost) zcela odpovídá její mí e sob sta nosti. Paní L. H. sd lila, že p ísp vek na pé i

využívá zcela na úhradu vlastních pot eb. Z provedené kontroly tak nebyla vyvozena žádná

opat ení.

Záv r:

Na základ  provedené kontroly se domnívám, že uvedený p ípad je p íkladem využívání

ísp vku na pé i i p esto, že paní L. H. si neplatí žádné sociální služby. Stanovená výše

ísp vku na pé i zcela odpovídá jejímu stavu a mí e sob sta nosti.
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11.4 ípadová studie . 4

Identifika ní údaje:

Jméno a p íjemní: L. S.

Pohlaví: muž

k: 30 let

Místo bydlišt : Brno

iznaný d chod: plný invalidní

Po et d tí: -

Základní informace:

Žádost o p iznání p ísp vku na pé i si podal pan L. S. v íjnu 2008. V prosinci 2008 bylo

provedeno sociální šet ení v jeho p irozeném prost edí – domácnosti. P i tomto šet ení bylo

zjišt no, že pan L. S. bydlí v byt  spole  se svým otcem. Otec p i šet ení sd lil, že syn trpí

psychiatrickým onemocn ním (schizofrenie spojená s paranoidními p edstavami a bludy).

Pravideln  navšt vuje psychiatrickou ambulanci a užívá léky. Pokud dostane záchvat, chová

se nep edvídateln . Mívá asté bludy. Stává se, že na ulici oslovuje cizí lidi a obt žuje je.

Pohybov  nemá žádné potíže. Každý den dochází do neziskové organizace Na p li cesty, kde

se zapojuje do leh ích prací v dílnách. Nepravideln  dochází také do ob anského sdružení

Práh, kde navšt vuje rukod lnou dílnu, nebo obsluhuje hosty v kavárn  ve Va kovce, kterou

Práh provozuje. V tšinu úkon  pé e o vlastní osobu zvládá. Otec mu chystá léky a dohlíží na

to, aby si je správn  vzal. Úkony v domácnosti žádné neprovádí – otec zajiš uje va ení,

nákupy, úklid, stará se o prádlo apod. Mimo návšt vu dvou výše uvedených organizací pan

L. S. sv j volný as nijak smyslupln  nevyužívá. Vše záleží vždy na jeho aktuální nálad

a chuti n co podniknout. Když nemá náladu, polehává celý den v posteli a o nic nejeví

zájem. P i sociálním šet ení pan L. S. odpov l na pár otázek, v tšinou však nechával

mluvit svého otce. Dle sd lení otce pot ebuje celodenní dohled.

Rodinné pom ry:

Pan L. S. žije v dvoupokojovém byt  spole  se svým otcem. Vlastní d ti nemá. Jako

pe ující osoba je uveden jeho otec. Nepravideln  využívá služeb sdružení Práh a neziskové

organizace Na p li cesty.

Seznam ošet ujících léka : praktická léka ka, psycholog, psychiatr
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Výsledek sociálního šet ení:

Pan L. S. zvládá s pomocí nebo s dohledem celkem 13 úkon  pé e o vlastní osobu a úkon

sob sta nosti. 13 úkon  odpovídá I. stupni závislosti (lehká závislost) ve výši 2 000,- K .

Výsledek posouzení zdravotního stavu léka em posudkové služby:

Posudkový léka  p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení ur il celkem 14 úkon  pé e

o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti, u kterých pan L. S. pot ebuje z d vodu svého

dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu pomoc. Platnost tohoto léka ského posudku je

stanovena do 31. 12. 2010.

14 úkon  odpovídá I. stupni závislosti (lehká závislost) ve výši 2 000,- K .

Rozhodnutí:

Na základ  výsledku sociálního šet ení a výsledku posouzení zdravotního stavu léka em

posudkové služby bylo v b eznu 2009 vydáno rozhodnutí s výrokem „p iznat p ísp vek na

pé i ve výši 2 000,- K  m sí  od íjna 2008“. Toto rozhodnutí nabylo v zákonem

stanovené lh  právní moci.

Kontrola využívání p ísp vku na pé i:

V zá í 2009 byla provedena neohlášená kontrola využívání p ísp vku na pé i. P i této

kontrole byl pan L. S. spolu se svým otcem zastižen. Pot ebnou pé i a dohled stále poskytuje

otec, který je evidován jako pe ující osoba. Pan L. S. stále dochází do sdružení Práh, nyní se

snaží již pravideln ji, nebo  ho práce v kavárn  ve Va kovce za ala bavit. V Prahu je mu

k dispozici i jeho asistent, se kterým si m že kdykoliv promluvit, který ho vyslechne

a pom že mu s tím, co pot ebuje. Ur ité služby si tam ale musí zaplatit, a tak p ísp vek na

pé i využívá k úhrad  t chto služeb.

Stávající výše p ísp vku na pé i odpovídá stavu a mí e sob sta nosti pana L. S. Poskytovaná

pé e ze strany otce i sdružení Práh byla vyhodnocena jako velmi dobrá. Z kontroly nebyla

vyvozena žádná opat ení.

Záv r:

Tento p ípad je dle mého názoru ukázkou využívání p ísp vku na pé i, nebo  z jeho výše si

pan L. S. platí služby sdružení Práh. Úhrada t chto služeb iní za m síc více než polovinu

celé výše poskytovaného p ísp vku na pé i.
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11.5 ípadová studie . 5

Identifika ní údaje:

Jméno a p íjmení: R. H.

Pohlaví: žena

k: 45 let

Místo bydlišt : Brno

iznaný d chod: plný invalidní

Po et d tí: -

Paní R. H. je od 18 let soudem zbavena zp sobilosti k právním úkon m. Opatrovníkem je

ustanovena její matka, paní M. H.

Základní informace:

Paní R. H. m la p ed nabytím ú innosti zákona o sociálních službách p iznaný zvýšený

chod pro úplnou bezmocnost. V lednu 2007 byla tedy z tehdejšího systému tzv. p eklopena

a automaticky jí byl p iznán III. stupe  závislosti p ísp vku na pé i (tj. 8 000,- K ). V lednu

2007 její matka jako opatrovník požádala o zvýšení p ísp vku na pé i. Sociální šet ení

v p irozením prost edí – domácnosti bylo provedeno v b eznu 2007. P i tomto šet ení byla

ítomna matka jako opatrovník a sestra žadatelky. Matka sd lila, že dcera je od narození

žce mentáln  postižená a trpí autismem. V roce 1985 byla proto zbavena zp sobilosti

k právním úkon m a opatrovníkem se stala matka. Matka uvedla, že o dceru se stará celý

život, v pé i jí vypomáhá i její druhá dcera, která je každý den navšt vuje. Paní R. H. má pro

sebe k dispozici samostatný pokoj v prvním pat e rodinného domu. Zde má postel, na které

tráví veškerý as. Nesnese jakékoliv oble ení, a proto je celý den nahá. Pokud by na sob

la n jaké oble ení nebo nap íklad plenkové kalhotky, okamžit  by ze sebe vše zu iv

strhala. Své aktuální pocity paní R. H. projevuje pouze obrovským ohlušujícím rykem

a evem. Má potíže s výkonem fyziologických pot eb – na toaletu není schopna dojít a nebyla

by ji schopna ani použít. Plenkové kalhotky nesnese. Proto má u svého l žka kyblík, kam

pot ebu vykoná. Ob as se ale stane, že kyblík pak vylije na zem. Matka dále sd lila, že dcera

se asto sebepoškozuje, bije sama sebe, devastuje všechny v ci kolem sebe. Ven nevychází,

z jakékoliv zm ny prost edí nebo návyku mívá záchvaty hysterie. V d sledku toho není u ní

možné provést jakékoliv hlubší léka ské vyšet ení (nap íklad prohlídka u léka e by byla

možná pouze s narkózou). Matka dochází pro léky do psychiatrické ambulance. Tyto léky

musí p edtím, než je dce i podá, rozemlít na prášek, p idat je do rozmixovaného jídla a dceru
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nakrmit. Na záv r šet ení m  matka žadatelky odvedla do pokojíku, který paní R. H. obývá.

Matka dále uvedla, že dcera není schopna jakékoliv komunikace – slovní ani písemné,

vydává ze sebe pouze ryk a ev.

Rodinné pom ry:

Paní R. H. bydlí v rodinném dom  se svojí matkou, která je spole  s její sestrou uvedena

jako pe ující osoba. V roce 1985 byla zbavena zp sobilosti k právním úkon m, jejím

opatrovníkem je soudn  stanovena matka. Pé e je poskytována pouze ze strany rodiny.

Seznam ošet ujících léka : praktická léka ka, psychiatr

Výsledek sociálního šet ení:

Paní R. H. nezvládá nebo zvládá s pomocí nebo s dohledem celkem 34 úkon  pé e o vlastní

osobu a úkon  sob sta nosti. 34 úkon  odpovídá IV. stupni závislosti (úplná závislost) ve

výši 11 000,- K  (od 1. 8. 2009 se výše IV. stupn  závislosti p ísp vku na pé i dle novelizace

zákona zm nila na ástku 12 000,- K  – pozn. autor).

Výsledek posouzení zdravotního stavu léka em posudkové služby:

Posudkový léka  p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení ur il celkem 34 úkon  pé e

o vlastní osobu a úkon  sob sta nosti, u kterých paní R. H. pot ebuje z d vodu svého

dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu pomoc. Platnost tohoto léka ského posudku je

stanovena do 31. 12. 2011.

34 úkon  odpovídá IV. stupni závislosti (úplná závislost) ve výši 11 000,- K  (od 1. 8. 2009

se výše IV. stupn  závislosti p ísp vku na pé i dle novelizace zákona zm nila na ástku

12 000,- K  – pozn. autor).

Rozhodnutí:

Na základ  výsledku sociálního šet ení a výsledku posouzení zdravotního stavu léka em

posudkové služby bylo v ervenci 2007 vydáno rozhodnutí s výrokem „p iznat p ísp vek na

pé i ve výši 11 000,- K  m sí  od ledna 2007“. Toto rozhodnutí nabylo v zákonem

stanovené lh  právní moci.

Kontrola využívání p ísp vku na pé i:

V lednu 2008 byla u paní R. H. provedena neohlášená kontrola využívání p ísp vku na pé i.

i této kontrole byla doma zastižena matka – opatrovnice spole  s dcerou. P i kontrole

bylo zjišt no, že pé e je nadále poskytována matkou a sestrou, které jsou vedené v naší

evidenci. Další služby nejsou využívány. Matka je s dcerou po celý den doma a neustále na

ni dohlíží. Stávající výše p ísp vku na pé i je zcela odpovídající stavu a mí e sob sta nosti

paní R. H. Pé e matky a sestry byla vyhodnocena jako velice dobrá a odpovídající mí e

postižení. Z kontroly nebyla vyvozena žádná opat ení.
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Záv r:

Domnívám se, že na tento p ípad lze pohlížet rovn ž jako na využívání p ísp vku na pé i.

Pé e je poskytována na velmi dobré úrovni dv ma rodinnými p íslušníky, na které je paní R.

H. citov  vázána. Je nutné zohlednit, že sociální služby, které by byly vhodné p ímo pro

takto mentáln  postiženou klientku, by matka našla velmi t žko. Paní R. H. snáší velice

špatn  jakékoliv zm ny ve svých návycích a režimu, tudíž by to pro ni pravd podobn

nebylo p ínosné. Poskytovaná výše p ísp vku na pé i zcela odpovídá.

     Na tomto míst  bych cht la zd raznit, že uvedené p ípadové studie jsou reprezentativním

vzorkem typických žadatel  o p ísp vek na pé i. astými žadateli o p ísp vek bývají však

také  nezletilé d ti s ur itým typem postižení, trpící vážnou nemocí nebo které jsou nuceny

dodržovat ur itý dietní režim. V ízení jsou zastoupeny svým zákonným zástupcem –

rodi em. P ípadovou studii dít te jsem pro pot eby své bakalá ské práce do reprezentativního

vzorku neuvád la, nebo  u dít te se míra sob sta nosti p i sociálním šet ení posuzuje

pon kud jiným zp sobem než u dosp lého a pak také proto, že se domnívám, že p t

ípadových studií z mé praxe dosta uje k tomu, aby si tená  práce vytvo il alespo  obecný

ehled o pr hu ízení, o zp sobu kontroly využívání p ísp vku na pé i v praxi a o tom,

jakým zp sobem se využívání, pop ípad  zneužívání p ísp vku hodnotí v praxi. Na

uvedených p ípadových studiích bylo dokázáno, že všichni tito klienti p ísp vek na pé i

v podstat  využívají, i když každý pon kud odlišným zp sobem – n kdo si z t chto pen z

hradí sociální službu, jiný tyto peníze využívá na nákup veškerých svých pot eb. Jako

sociální pracovnice však m žu íci, že zp sob využívání pen z z p ísp vku na pé i se v praxi

velice t žko hodnotí a zjiš uje.

     Nyní se zam ím na zhodnocení vztahu p ísp vku na pé i a sociální pedagogiky. Náplní

mé práce je v podstat  vykonávání správního ízení ve v ci p iznání p ísp vku na pé i od

jeho po átku až po samotné vydání rozhodnutí. V rámci posuzování nároku na p ísp vek

provádíme sociální šet ení v p irozeném prost edí žadatele (tj. v domácnosti). P i tomto

šet ení klienta navšt vujeme v jeho soukromí. Máme tak možnost si všimnout bytových

podmínek, ve kterých žije, a také celkového prost edí, kde klient bydlí (mám na mysli, zda

bydlí ve vilové tvrti, na sídlišti i v okrajové ásti m sta, kde je klid nebo zda nap íklad žije

v rušné tvrti m sta nebo v lokalit  s vysokou kriminalitou). P i tomto sociálním šet ení také

zjistíme, jaké jsou vztahy klienta s jeho rodinou. Klient nám sd lí, kdo mu poskytuje

pot ebnou pomoc a pé i, zda bydlí v byt i dom  sám nebo s n jakým rodinným

íslušníkem. V p ípad , že bydlí sám, zjiš ujeme, v jakém asovém intervalu ho jeho
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rodinní p íslušníci navšt vují, zda si musí o návšt vu íci i zda ho rodina navštíví sama od

sebe – tzn. ukazuje se nám zde i míra zájmu rodiny o tohoto lov ka. Dále nám klient sd lí,

s ím vším mu rodina vypomáhá i zda si ob as musí íci o pomoc nap íklad svým soused m

– tzn. že v tomto p ípad  jsou objasn ny i sousedské vztahy v p ípad , že sousedé této osob

pravideln  vypomáhají. Dalo by se tedy íci, že sociální pracovnice p i sociálním šet ení

zhodnocuje vliv prost edí (lokálního i rodinného) na konkrétního klienta. P i sociálním

šet ení je nezbytná aktivní komunikace s klientem. Sociální pracovnice pokládá otázky

a nechává klienta voln  hovo it, p emž si d ležité poznatky zapisuje. Nezbytné je aktivní

naslouchání a schopnost vcítit se do klienta (empatie). V p ípad , že klient pot ebuje poradit

s vy ešením problému nebo s aktuální situací, sociální pracovnice mu sd lí všechny možnosti

ešení jeho problému nebo situace a m že se s klientem také domluvit na budoucí pomoci

a spolupráci. Protože se jedná p evážn  o osoby, které mají zdravotní problémy, zjiš uje

sociální pracovnice míru jejich sob sta nosti, pop ípad  se ptá, co jim d lá nejv tší potíže

a s ím pot ebují nezbytnou pomoc.

     Pokud je p ísp vek na pé i osob  v ur ité výši p iznán, domnívám se, jak jsem již zmínila

v úvodu této práce, že v sob  ur itý potenciál nad je na ovlivn ní kvality života osob, které

jsou svým konkrétním postižením znevýhodn né v i spole nosti, má a mohl by t mto

osobám také pomoci se o n co v tší m rou do života spole nosti znovu za lenit.
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Záv r

     Tématem mé bakalá ské práce byla „Problematika p ísp vku na pé i dle zákona

o sociálních službách – možnosti jeho využití a zneužití“. D vod pro výb r tohoto tématu byl

z mé strany praktický. A to proto, že již od po átku ú innosti zákona o sociálních službách

jsem zam stnána jako sociální pracovnice Odboru sociální pé e Magistrátu m sta Brna

a agendu týkající se p ísp vku na pé i provádím prakticky každodenn . Vznik p ísp vku na

pé i je datován k 1. 1. 2007 a jeho platná právní úprava je obsažena v zákon . 108/2006

Sb., o sociálních službách. P ísp vek na pé i by se dal charakterizovat jako pen žitá m sí

se opakující dávka sociální pé e poskytovaná osobám, které jsou z d vodu svého dlouhodob

nep íznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiných fyzických osob. Ideov  je p ísp vek

na pé i ur en k tomu, aby si jeho prost ednictvím lidé, kte í tento p ísp vek pobírají, zaplatili

vybranou sociální službu. Pokud si však službu nezaplatí, m li by výši p iznaného p ísp vku

poskytovat za pé i svým pe ujícím osobám, pop ípad , pokud jsou umíst ní v za ízení,

íslušnému za ízení, které však musí být registrováno jako poskytovatel sociálních služeb.

V souvislosti se vznikem p ísp vku na pé i zanikly k 1. 1. 2007 dosavadní sociální dávky –

zvýšení d chodu pro bezmocnost a p ísp vek p i pé i o osobu blízkou.

     Cílem této bakalá ské práce bylo p iblížit tená m problematiku p ísp vku na pé i

a zjistit, jaké jsou možnosti jeho využití, pop ípad  zneužití v praxi.

     P ísp vek na pé i je poskytován ve ty ech stupních závislosti, které odpovídají mí e

závislosti konkrétní osoby na pomoci jiné fyzické osoby a mí e její sob sta nosti. ízení je

zahájeno ve v tšin  p ípad  podáním žádosti o p ísp vek na pé i. Následn  sociální

pracovnice provádí sociální šet ení v p irozeném prost edí žadatele (tj. v domácnosti), kde

zjiš uje míru jeho sob sta nosti a posuzuje úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti

definované v provád cí vyhlášce . 505/2006 Sb.. Následn  z tohoto šet ení zpracuje zprávu

s uvedením úkon , které žadatel o p ísp vek na pé i zvládá, zvládá s dohledem, zvládá

s pomocí i nezvládá. Tuto zprávu spole  se žádostí o posouzení zdravotního stavu osoby

zašle léka m Léka ské posudkové služby p íslušné okresní správy sociálního zabezpe ení.

Léka  na základ  podrobné léka ské anamnézy od praktického léka e žadatele zpracuje

léka ský posudek a výsledek posouzení zdravotního stavu s uvedením stupn  závislosti

ísp vku na pé i, který žadateli dle léka ského posudku náleží, zašle zp t na p íslušný ú ad.
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Po obdržení léka ského posudku vydává p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností

rozhodnutí o p iznání i nep iznání p ísp vku na pé i.

     První ást mého cíle, tzn. p iblížit tená m problematiku p ísp vku na pé i, je obsažena

v kapitolách jedna až dev t. V t chto kapitolách jsem se snažila podat ucelený p ehled

a pohled nejen na samotný p ísp vek na pé i, ale i na jeho vývoj do jeho sou asné podoby,

vymezila jsem zde mimo jiné také druhy sociálních služeb. Druhá ást mého cíle, tj. zjistit,

jak je p ísp vek na pé i v praxi využíván, pop ípad  zneužíván, byla ukázána na jednotlivých

ípadových studiích z mé vlastní praxe. Uvedla jsem celkem p t p ípadových studií. P i

výb ru t chto kasuistik jsem se snažila zvolit takové klienty, kte í budou typickými

reprezentanty žadatel  o p ísp vek na pé i. Tudíž jsem zvolila dva klienty seniorského v ku.

První klientkou byla paní, která bydlí v byt  se svým manželem, který o ni pe uje. Druhým

klientem byl pán, který žije v domov  pro seniory, který je registrovaným poskytovatelem

sociálních služeb a poskytuje mu veškerou pé i (jedná se o p ípadové studie . 1 a 2).

V záv ru zhodnocení jsem uvedla, jak oba tito klienti p ísp vek na pé i využijí, ímž zde byl

nastín n podstatný rozdíl ve využívání p ísp vku na pé i obou klient  - paní p ísp vek na

pé i pobírá, p emž do budoucna má zájem si zajistit pe ovatelské služby; pán celou výši

svého p ísp vku na pé i poskytuje za pé i domovu pro seniory. T etí klientkou se stala paní

st edního v ku, která je t lesn  postižená a pobírá plný invalidní d chod. I p esto, že si

sociální služby z p ísp vku na pé i neplatí, p iznaná výše odpovídá jejímu celkovému stavu

a na její p ípad lze pohlížet jako na využívání p ísp vku na pé i – využívá ho na financování

veškerých svých pot eb. Jako tvrtý v po adí byl uveden klient s diagnózou psychiatrického

onemocn ní. Zde byla p edevším zhodnocena jeho snaha navšt vovat speciální ob anské

sdružení, které spolupracuje s lidmi s diagnózou psychiatrického onemocn ní, z ehož

vyplývá, že tento klient využívá v tšinu pen z z p ísp vku na pé i na úhradu t chto služeb.

Tento p ípad byl tedy také zhodnocen jako využívání p ísp vku na pé i. Jako poslední

ípadová studie byla popsána situace mentáln  postižené klientky, která je zbavena

zp sobilosti k právním úkon m. Výše poskytovaného p ísp vku  na pé i zcela odpovídá

jejímu celkovému stavu a mí e sob sta nosti. Paní však není schopna si sociální služby

hradit, nebo  se velice špatn  adaptuje na jakékoliv zm ny ve svém prost edí a návycích,

jakákoliv provedená zm na by byla spíše k jejímu neprosp chu a došlo by ke zhoršení jejího

stavu. Tudíž i tento p ípad bych zhodnotila ze svého pohledu jako využívání p ísp vku na

pé i i p esto, že si klientka nehradí pe ovatelské i jiné sociální služby. Domnívám se tedy,

že na základ  prezentovaných p ípadových studií je p ísp vek na pé i v praxi využíván, a to

i p esto, že mnozí klienti si sociální služby nehradí.
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Resumé

     P ísp vek na pé i je pen žitá m sí  se opakující dávka sociální pé e poskytovaná

osobám, které jsou z d vodu svého dlouhodob  nep íznivého zdravotního stavu závislé na

pomoci jiných fyzických osob. Platná právní úprava je obsažena v zákon . 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, který nabyl ú innosti dne 1. 1. 2007. Správní ízení ve v ci p iznání

ísp vku na pé i se ídí nejen tímto zákonem, ale také vyhláškou . 505/2006 Sb., kterou se

provád jí n která ustanovení zákona o sociálních službách. Mezi žadatele o p ísp vek na

pé i a oprávn né osoby, které p ísp vek na pé i pobírají, se adí zejména senio i, t lesn i

mentáln  postižení ob ané, nezletilé postižené d ti, osoby s psychiatrickým postižením nebo

osoby s kombinovaným smyslovým postižením. Tento p ísp vek je primárn  ur en k tomu,

aby si lidé jeho prost ednictvím zaplatili vybranou sociální službu. Pokud si službu nezaplatí,

li by pobíranou ástku poskytovat svým pe ujícím osobám, které jim pé i poskytují.

     Cílem mé bakalá ské práce bylo p iblížit tená m problematiku p ísp vku na pé i

a zjistit, jaké jsou možnosti jeho využití, pop ípad  zneužití v praxi.

     V úvodu práce je tedy objasn n historický vývoj sociálních služeb. Dále následuje stru ný

popis právní úpravy sociálních služeb v eské republice od roku 1989 do doby vzniku

ísp vku na pé i, tj. do 1. 1. 2007. V další kapitole je definován pojem sociální stát a jeho

typy. Pro zajímavost jsem dále zmínila právní úpravu a systém sociálních služeb v Dánsku,

což je zem , která se adí v sou asné dob  na špici sv tového vývoje v oblasti sociálních

služeb. P iblížila jsem i Bílou knihu o sociálních službách, což je konzulta ní materiál

Ministerstva práce a sociálních v cí eské republiky. Tento dokument zavádí základní

principy a cíle v oblasti sociálních služeb. D ležitou kapitolou je též vymezení druh

sociálních služeb, které jsou definovány zákonem o sociálních službách. Pro komplexní

ehled problematiky p ísp vku na pé i slouží i kapitola o sociálních dávkách a službách

sociální pé e, které byly zrušené k datu ú innosti nového zákona o sociálních službách. Za

nezbytnou považuji i kapitolu o financování sociálních služeb u nás. V záv ru bakalá ské

práce je objasn na problematika p ísp vku na pé i dle platné právní úpravy zákona

o sociálních službách. K tomu, aby tená  pochopil pr h správního ízení ve v ci p iznání

ísp vku na pé i v praxi, slouží další kapitola s názvem Pr h správního ízení p ísp vku

na pé i v praxi. Možnosti využití p ísp vku na pé i jsou doloženy na p ti p ípadových

studiích – kasuistikách z praxe, ímž je prakticky spln n cíl této práce.
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Anotace
     Bakalá ská práce na téma „Problematika p ísp vku na pé i dle zákona o sociálních

službách – možnosti jeho využití a zneužití“ má za cíl p iblížit svým tená m problematiku

ísp vku na pé i a zjistit, jaké jsou možnosti jeho využití, pop ípad  zneužití v praxi.

Zam uje se na historický vývoj sociálních služeb a podává stru ný p ehled právní úpravy

sociálních služeb v eské republice do 1. 1. 2007. Sou ástí práce je též vý et druh

sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a možnosti jejich financování v eské

republice. V záv ru práce je objasn na ucelená problematika p ísp vku na pé i dle aktuální

platné právní úpravy. Na konkrétních p ípadových studiích – kasuistikách je dále doloženo,

jak je p ísp vek na pé i využíván v praxi.

Klí ová slova
ísp vek na pé i, sociální služby, sociální stát, systém sociální pé e, financování sociálních

služeb, správní ízení

Annotation
     The main aim of this bachelor thesis, whose name is „Problems of the contribution to care

in accordance with the social services act – possibilities of its use and abuse“ is to help its

readers to understand the problem of contribution to care and to find out the possibilities of

its use or abuse in real life. The author is concentrating on the historical development of

social services and is trying to present a short summary of legal regulation of social services

in the Czech Republic until 1.1.2007. There is also a part that is dedicated to different kinds

of social services based on social services law and the possibilities of financing them in the

Czech Republic. In the final part of this thesis author clarifies the whole problem of the

contribution to care according to current valid legal regulation. The actual usage of the

contribution to care is represented on concrete case studies.

Keywords
Contribution to care, social services, welfare state, social care system, financing of social

servises, administrative procedure
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íloha . 1
Struktura zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách

Struktura zákona o sociálních službách

     Zákon . 108/2006 Sb., o sociálních službách nabyl ú innosti dnem 1. ledna 2007. Skládá

se z jedenácti ástí a 122 paragraf .

ást první: Úvodní ustanovení § 1 – 6

ást druhá:P ísp vek na pé i § 7 – 30

1. Hlava: Podmínky nároku na p ísp vek na pé i § 7 – 10

2. Hlava: Výše p ísp vku § 11

3. Hlava: zrušena

4. Hlava: Nárok na p ísp vek a jeho výplatu § 13 – 17

5. Hlava: Výplata p ísp vku § 18 – 20

6. Hlava: Povinnosti žadatele o p ísp vek, oprávn né osoby § 21 - 22

a jiného p íjemce p ísp vku

7. Hlava: ízení o p ísp vku § 23 - 28

8. Hlava: Kontrola využívání p ísp vku § 29

9. Hlava: Informa ní systém o p ísp vku § 30

10. Hlava: zrušena

ást t etí: Sociální služby § 32 – 96

1. Hlava: Druhy sociálních služeb a úhrada náklad  za poskytování § 32 - 77

sociálních služeb

1. Díl: Základní druhy a formy sociálních služeb § 32 – 36

2. Díl: Sociální poradenství § 37

3. Díl: Služby sociální pé e § 38 – 52

4. Díl: Služby sociální prevence § 53 – 70

5. Díl: Úhrada náklad  za sociální služby § 71 – 77



íloha . 1
Struktura zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách

2. Hlava: Podmínky poskytování sociálních služeb § 78 – 96

1. Díl: Registrace § 78 – 87

Oddíl 1: Podmínky registrace § 78 – 84

Oddíl 2: Registr poskytovatel  sociálních služeb § 85 – 87

2. Díl: Povinnosti poskytovatel  sociálních služeb § 88 – 89

3. Díl: Smlouva o poskytnutí sociální služby § 90 – 91

4. Díl: sobnost p i zajiš ování sociálních služeb § 92 – 96

ást tvrtá: § 97 – 99

Inspekce poskytování sociálních služeb § 97 – 99

ást pátá: Ml enlivost § 100

ást šestá: Financování sociálních služeb § 101 – 105

ást sedmá:Správní delikty § 106 – 108

ást osmá: P edpoklady pro výkon povolání sociálního § 109 - 111

pracovníka

1. Hlava: Sociální pracovník § 109 – 110

2. Hlava: Další vzd lávání sociálního pracovníka § 111

ást devátá:P edpoklady pro výkon innosti v sociálních § 115 - 117

 službách

ást desátá:Akreditace vzd lávacích za ízení a akreditace § 117a – 117e

vzd lávacích program

ást jedenáctá: Spole ná, p echodná a záv re ná ustanovení § 118 – 122

1. Hlava: Spole ná ustanovení § 118 – 119

2. Hlava: P echodná ustanovení § 120

3. Hlava: Záv re ná ustanovení § 121 - 122



íloha . 2
Struktura vyhlášky . 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních službách

Struktura vyhlášky . 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která

ustanovení zákona o sociálních službách

     Vyhláška . 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních

službách nabyla ú innosti dnem 1. ledna 2007. Skládá se z osmi ástí a má 41 paragraf .

ást první: Zp sob hodnocení úkon  pé e o vlastní osobu § 1 - 2

a úkon  sob sta nosti pro ú ely stanovení

stupn  závislosti

ást druhá: Rozsah úkon  poskytovaných v rámci základních § 3 - 35

inností u jednotlivých druh  sociálních služeb

a maximální výše úhrad za poskytování n kterých

sociálních služeb

ást t etí: Zdravotní stavy vylu ující poskytování pobytových § 36

sociálních služeb

ást tvrtá: Kvalifika ní kurz pro pracovníky v sociálních § 37 – 37a

službách

ást pátá: Hodnocení pln ní standard  kvality sociálních služeb § 38

ást šestá: Zvláštní oprávn ní zam stnance obce a zam stnance § 39

kraje

ást sedmá: echodné ustanovení § 40

ást osmá: innost § 41



Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko

Žádost o příspěvek na péči

1) Uveďte všechna jména osoby.
2) Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.
3) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:

M nebo Ž (muž nebo žena).
4) Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.
5) Do kolonky Bydliště uveďte adresu, kde se žadatel zdržuje a kde je možno provést sociální šetření. Je-li tato adresa shodná s adresou trvalého

pobytu žadatele, kolonku nevyplňujte.
PROSÍM OBRAŤTE

1/3 09 07 01 551

A. Žadatel:

Příjmení: Jméno1): Titul:

Rodné příjmení2): Rodné číslo v ČR3): Státní příslušnost:

Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Bydliště5) : Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Telefon: E-mail:

B. Zástupce žadatele:
Vyplňte v případě, že žádost podává zástupce žadatele (zmocněnec, rodič, opatrovník, poručník, jiná fyzická osoba, které byla nezletilá osoba rozhodnutím
příslušného orgánu svěřena do péče).

Příjmení: Jméno1): Titul:

Rodné příjmení2): Rodné číslo v ČR3): Státní příslušnost:

Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Telefon: E-mail:

C. Právnická osoba zastupující žadatele:
Vyplňte v případě, že žádost podává právnická osoba, která je zmocněncem, zástupcem pro řízení o dávce (zastupuje-li nezletilou osobu zařízení
sociálních služeb) nebo opatrovníkem.

Název zařízení: IČ:

Adresa zařízení: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Telefon: E-mail:

Novák
Psací stroj
                   Příloha č. 3   Vzor formuláře Žádost o příspěvek na péči



DALŠÍ LIST PROSÍM
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D. Informace pro poskytování příspěvku na péči v rámci EU:
Informace o žadateli:
Zaškrtěte jednu z uvedených variant.
Žadatel je osobou, která je zdravotně pojištěná v jiném čl. státě EU nebo která pobírá důchod nebo dávky v nezaměstnanosti ze

systému sociálního zabezpečení jiného čl. státu EU a nebo která vykonává výdělečnou činnost v jiném čl. státě EU
není výše uvedenou osobou

Informace o rodičích žadatele mladšího 18 let:
Vyplňte pouze v případě, že žadatel je mladší 18 let. Zaškrtěte jednu z uvedených variant.

Alespoň jeden z rodičů žadatele mladšího 18ti let je osobou, která je zdravotně pojištěná v jiném čl. státě EU nebo která pobírá
důchod nebo dávky v nezaměstnanosti ze systému sociálního zabezpečení jiného čl. státu EU a nebo která vykonává výdělečnou
činnost v jiném čl. státě EU
Žádný z rodičů žadatele mladšího 18ti let není výše uvedenou osobou

E. Ošetřující lékaři žadatele:
Vyplňte údaje, které jsou vám o ošetřujícím lékaři známy.

Příjmení: Jméno: Titul:

Název zařízení: ..........................................................................................................................................................................................

Oddělení: ..........................................................................................................................................................................................

Adresa: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   .................

Telefon: E-mail:

Příjmení: Jméno: Titul:

Název zařízení: ..........................................................................................................................................................................................

Oddělení: ..........................................................................................................................................................................................

Adresa: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   .................

Telefon: E-mail:

Příjmení: Jméno: Titul:

Název zařízení: ..........................................................................................................................................................................................

Oddělení: ..........................................................................................................................................................................................

Adresa: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   .................

Telefon: E-mail:



6) Kolonku Specifický symbol vyplňte pouze v případě Československé obchodní banky pro účty s číslem 6699.
7) Zástupci lze příspěvek na péči vyplácet pouze v případě, že se jedná o zákonného zástupce nebo jinou fyzickou osobu, které byla nezletilá oprávněná

osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
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F. Způsob výplaty dávky:
Zaškrtněte jednu z následujících čtyř variant a do příslušné tabulky uveďte doplňující informace.

na účet u peněžního ústavu v ČR vedeném v CZK:

Číslo účtu: Kód banky: Specifický symbol6):

na účet zahraničního peněžního ústavu v EU:

Příjemce

IBAN: Měna:

Název:

Adresa: Město: ..........................................................................................................................................

(uveďte alespoň město a stát) .................................................................................... Stát: ..........................................

Banka
příjemce

BIC/SWIFT:

Název:

Adresa: Město: ..........................................................................................................................................

(uveďte alespoň město) ..........................................................................................................................................

poštovní poukázkou:

žadateli zástupci7)

žadateli na jinou adresu: zástupci7) na jinou adresu:

Obec:   ................................................................................ Část obce:   .....................................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.4):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ...............................

G. Prohlášení:
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivých údajů vyplývaly.
Podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby
• státní orgány a další právnické osoby sdělily příslušnému úřadu, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, údaje o přihlášení se

žadatele k trvalému pobytu
• příslušné právnické osoby a fyzické osoby sdělily OSSZ, který bude posuzovat stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby,

informace o zdravotním stavu

Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o příspěvku na péči rozhoduje, do 8 dnů změny ve skutečnostech,
které jsou rozhodné pro trvání nároku na příspěvek na péči, jeho výši a výplatu a do 8 dnů změny poskytovatele sociálních služeb nebo
osoby, která pomoc poskytuje.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis žadatele:

K žádosti prosím doložte
• pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
• Oznámení o poskytovateli pomoci

Údaje, pro které na formuláři nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volném listě a přiložte k tiskopisu.

Formuláře žádosti příspěvek na péči naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na pracovišti
příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.



Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko

Oznámení o poskytovateli pomoci

1) Uveďte všechna jména osoby.
2) Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.
3) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:

M nebo Ž (muž nebo žena).
4) Poskytovatelem sociálních služeb je poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, speciální lůžkové zdravotnické zařízení

hospicového typu nebo zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující sociální služby podle § 52 zákona o sociálních službách.
5) Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.
6) Do kolonky Datum zahájení uveďte datum zahájení poskytování pomoci. Pokud oznamujete ukončení pomoci, kolonku nevyplňujte.
7) Do kolonky Datum ukončení uveďte datum ukončení poskytování pomoci. Pokud oznamujete zahájení poskytování pomoci, kolonku nevyplňujte.
8) Kolonku Identifikační číslo služby vyplňte pouze v případě, že se jedná o sociální službu registrovaného poskytovatele péče.

PROSÍM OBRAŤTE
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Tento tiskopis slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na péči a k ohlášení změn.

A. Žadatel o příspěvek na péči (osoba, které byl přiznán příspěvek na péči):

Příjmení: Jméno1): Titul:

Rodné příjmení2): Rodné číslo v ČR3):

B.  Poskytovatelé sociálních služeb:
Vyplňte údaje o poskytovatelích sociálních služeb4), kteří žadateli o příspěvek na péči (osobě, které byl přiznán příspěvek na péči) poskytují nebo budou
poskytovat pomoc. Osoby blízké a jiné osoby, které poskytují pomoc, uveďte v části C. Podpisem poskytovatel projevuje souhlas s poskytováním pomoci.
Poskytovatel, kterým je zařízení sociálních služeb uvedené v § 48 až 51 zákona o sociálních službách, poskytující osobě pobytové sociální služby, bere
na vědomí povinnost ohlásit podle § 21a zákona o sociálních službách úřadu, který o příspěvku rozhoduje, přijetí osoby do ústavní péče v nemocnici nebo
odborném zdravotnickém léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení. Poskytovatel si je také vědom povinnosti vyplývající z § 21a odst. 2 zákona
o sociálních službách.

Poskytovatel: IČ:

Pracoviště:

Adresa: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.5):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ............

Název služby:

1. Datum zahájení6): Datum ukončení7): Identifikační číslo služby8):

Název služby:

Datum zahájení6): Datum ukončení7): Identifikační číslo služby8):

Název služby:

Datum zahájení6): Datum ukončení7): Identifikační číslo služby8):

Podpis:

Novák
Psací stroj
                                                 Příloha č. 4  Vzor formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci



9) Jestliže pomoc poskytuje osoba blízká, pak do kolonky Osoba blízká uveďte druh osoby blízké: ve tvaru: 1 – manžel(ka), 2 – dítě, 3 – rodič,
4 – sourozenec, 5 – prarodič, 6 – zeť/snacha, 7 – vnuk/vnučka, 8 – tchán/tchyně, 9 – pravnuk/pravnučka, 10 – jiná osoba blízká. V ostatních
případech kolonku proškrtněte.

10) Jestliže pomoc poskytuje jiná fyzická osoba, do kolonky Jiná fyzická osoba zapište ANO. V ostatních případech kolonku proškrtněte.
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Poskytovatel: IČ:

Pracoviště:

Adresa: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.5):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ............

Název služby:

2. Datum zahájení6): Datum ukončení7): Identifikační číslo služby8):

Název služby:

Datum zahájení6): Datum ukončení7): Identifikační číslo služby8):

Název služby:

Datum zahájení6): Datum ukončení7): Identifikační číslo služby8):

Podpis:

C. Pomoc poskytovaná osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou:
Vyplňte údaje o osobách, které žadateli o příspěvek na péči (osobě, které byl přiznán příspěvek na péči) poskytují nebo budou poskytovat pomoc.
Podpisem poskytovatel projevuje souhlas s poskytováním pomoci a bere na vědomí povinnost nahlásit podle § 21a zákona o sociálních službách úřadu,
který o příspěvku rozhoduje, přijetí osoby do ústavní péče v nemocnici nebo odborném zdravotnickém léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení,
včetně povinnosti vyplývající z § 21a odst. 2 zákona o sociálních službách.

Příjmení: Jméno1): Titul:

Rodné příjmení2): Rodné číslo v ČR3): Státní příslušnost:

1. Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.5):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ...........

Osoba blízká9): Jiná fyzická osoba10):

Telefon: E-mail:

Datum zahájení6): Datum ukončení7): Podpis:

Příjmení: Jméno1): Titul:

Rodné příjmení2): Rodné číslo v ČR3): Státní příslušnost:

2. Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.5):   ................ Č. orient.:   .......... PSČ:   ...........

Osoba blízká9): Jiná fyzická osoba10):

Telefon: E-mail:

Datum zahájení6): Datum ukončení7): Podpis:

D. Prohlášení:
Veškeré údaje v tomto dokladu jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivých údajů vyplývaly.

Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o dávce rozhoduje, do 8 dnů změny ve skutečnostech, které
jsou rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu a do 8 dnů změny poskytovatele sociálních služeb nebo osoby, která péči
poskytuje.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis:

Údaje, pro které na formuláři nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volném listě a přiložte k tiskopisu.

Formuláře žádosti příspěvek na péči naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na pracovišti
příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.



Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

1) Uveďte všechna jména osoby.
2) Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.
3) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:

M nebo Ž (muž nebo žena).
4) Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.
5) Do kolonky Bydliště uveďte adresu, kde se žadatel zdržuje a kde je možno provést sociální šetření. Je-li tato adresa shodná s adresou trvalého

pobytu žadatele, kolonku nevyplňujte.
PROSÍM OBRAŤTE
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Tento tiskopis slouží k podání žádosti o zahájení řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na péči.

A. Příjemce příspěvku na péči (osoba, které byl přiznán příspěvek na péči):

Příjmení: Jméno: Titul:

Rodné příjmení2): Rodné číslo v ČR3): Státní příslušnost:

Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Bydliště5) : Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Telefon: E-mail:

B. Zástupce příjemce:
Vyplňte v případě, že návrh podává zástupce příjemce (zmocněnec, rodič, opatrovník, poručník, jiná fyzická osoba, které byla nezletilá osoba rozhodnutím
příslušného orgánu svěřena do péče).

Příjmení: Jméno: Titul:

Rodné příjmení2): Rodné číslo v ČR3): Státní příslušnost:

Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Telefon: E-mail:

C. Právnická osoba zastupující příjemce:
Vyplňte v případě, že návrh podává právnická osoba, která je zmocněncem, zástupcem pro řízení o dávce (zastupuje-li nezletilou osobu zařízení sociálních
služeb) nebo opatrovníkem.

Název zařízení: IČ:

Adresa zařízení: Obec:   ................................................................................ Část obce:   .......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č. p.:   ................... Č. orient.:   .......... PSČ:   ..................

Telefon: E-mail:

Novák
Psací stroj
                                                                        Příloha č. 5 Vzor formuláře Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči 
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D. Požadovaná změna:

E. Prohlášení:
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivých údajů vyplývaly.
Podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby
• státní orgány a další právnické osoby sdělily příslušnému úřadu, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, údaje o přihlášení se

žadatele k trvalému pobytu
• příslušné právnické osoby a fyzické osoby sdělily OSSZ, který bude posuzovat stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby,

informace o zdravotním stavu

Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o příspěvku na péči rozhoduje, do 8 dnů změny ve skutečnostech,
které jsou rozhodné pro trvání nároku na příspěvek na péči, jeho výši a výplatu a do 8 dnů změny poskytovatele sociálních služeb nebo
osoby, která pomoc poskytuje.

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                            .     . 20                           Podpis příjemce:

Formuláře všech uvedených potvrzení a dokladů najdete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na
pracovišti příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.


