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1 Oblast osob pečujících o své blízké
Současná situace pečujících osob v České republice, tzn. rodinných příslušníků, blízkých
a přátel osob se zdravotním postižením a seniorů je neznámá. Jedná se o novou oblast,
kterou doprovází rozvoj rodinné péče a tzv. neinstitucionalizovaných služeb
poskytovaných rodinnými příslušníky a dalšími dotčenými osobami. Schází základní
informace potřebné pro další kroky, tzn. definice pečující osoby, relevantní statistická
data, průzkumy a analýzy týkající se situace těchto osob.
Pečující osoby se rekrutují v prvé řadě z dětí a rodičů osob, o které je pečováno. Dále
jsou to často životní partneři.
Osoby pečující o své blízké tvoří velkou nehomogenní skupinu, jelikož každé postižení
a věk je specifický, a tudíž i s ním spojená péče, odlišné potřeby, požadavky a rozsah
pomoci. Počet pečujících o své blízké není ani na území MČ Praha 10 statisticky
podchycen.

2 Často řešené situace u osob pečujících o své blízké
-

NEDOSTATEČNÁ INFORMOVANOST O MOŽNOSTECH POMOCI.

-

ŘEŠENÍ POTŘEB RODIN S DĚTMI se zdravotním postižením a osob pečujících o
své blízké.

V následující části jsou uvedena upřesnění výše definovaných situací a případné
možnosti jejich řešení.
Zajištění NEDOSTATEČNÉ INFORMOVANOSTI O MOŽNOSTECH POMOCI V RŮZNÝCH
SOCIÁLNÍCH SITUACÍCH. Jedná se o rozsáhlou činnost zahrnující poradenství související
s využíváním kompenzačních pomůcek, hledáním potřebné služby, dále poradenství,
jak pečovat doma, či pomoc s řešením různých nepříznivých sociálních situací apod.
ŘEŠENÍ POTŘEB RODIN S DĚTMI se zdravotním postižením a OSOB PEČUJÍCÍCH O SVÉ
BLÍZKÉ, tzn. partneři, manželé, děti. Obě uvedené skupiny potřebují pomoc či radu
s řešením různých situací. Někdy podporu potřebují starší rodiče, kteří pečují o své
dospělé děti se zdravotním postižením a bojí se, jak bude vše dále, až oni zemřou.
1

V současné době je zde řada neziskových organizací, které poskytují pomoc v různých
situacích, lidé jsou zvyklí se na ně obracet přímo.

3 Služby potřebné pro zajištění pomoci osobám pečujícím o své blízké
-

Udržet a podporovat stávající sociální služby, které pomáhají pečujícím osobám
v jejich péči, např. se jedná o:
o Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o.
o Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci
o Hewer, z.s.
o Centrum Martin o.p.s.
o Dobrovolnické centrum Protěž, o.s.

-

Využít možnosti právních konzultací různého zaměření. Udržet současnou
kapacitu právního poradenství.

-

Udržet nabídku dobrovolnických aktivit.

-

Udržet poskytování služeb CSOP v Praze 10, p.o. Udržet finanční dostupnost
služeb i pro nízkopříjmové občany.

4 Dostupné služby
Lidem, kteří pečují o své blízké, jsou sociální služby určeny nepřímo. Jedná se o služby,
které jim odlehčí v jejich péči, tzn. služby, které jsou cíleně určeny pro seniory nebo
osoby se zdravotním postižením, uvedené v příslušných kapitolách příloh č. 1. a 3. Pro
pečující jsou klíčové odlehčovací služby a služby denních stacionářů.
V rámci Odboru sociálního ÚMČ Praha 10 s touto cílovou skupinou pracuje:
-

Oddělení sociální práce
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