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Seznam zkratek
ČSÚ

Český statistický úřad

DpS

Domov pro seniory

DZR

Domov se zvláštním režimem

DOZP

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

ChB

Chráněné bydlení

KVK

Karlovarský kraj

KÚ

Krajský úřad

MKN

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obce I. typu

Obce s obecním úřadem

Obce II. typu

Obce s pověřeným obecním úřadem

ORP

obecní úřad obce s rozšířenou působností1

OZP

osoby se zdravotním postižením

PNP

příspěvek na péči

1

V textu je použito pouze ve smyslu území spravovaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
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1. Úvod
Dokument Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů
a osob se zdravotním postižením se skládá ze čtyř samostatných částí:
Tabulka 1 Části dokumentu Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje
a podpory seniorů a osob se zdravotním postižením
 Část A: Doporučení pro směrování vybraných sociálních služeb v Karlovarském kraji


Část B: Mapování potřeb a problémů osob v seniorském věku na území obcí s rozšířenou
působností Karlovarského kraje



Část C: Analýza situace a potenciální potřebnosti sociálních služeb poskytovaných na území
Karlovarského kraje



Část D: Mapová příloha

Část A shrnuje poznatky zpracovatelů a uvádí doporučení pro směrování sítě terénních,
ambulantních a pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Karlovarském
kraji. Jde o syntetický materiál, který shrnuje poznatky v následujících částech souborného
dokumentu (části B, C a D).
Část B obsahuje výsledky kvalitativního šetření, zaměřeno na cílovou skupinu senioři a osoby se
zdravotním postižením (zejména osoby s mentálním postižením), které bylo věnováno zjišťování
potřeb těchto osob v (potenciálně) nepříznivé sociální situaci. Šetření proběhlo v únoru 2020.
Část C obsahuje výsledky kvantitativního šetření zaměřeného zejména na získání potřebných
referenčních údajů a jejich porovnání v následujících základních úrovních:
-

Demografické a socioekonomické údaje (2018).

-

Údaje popisující sociální status obyvatel (2018).

-

Údaje popisující rozsah poskytování sociálních služeb v pobytové, ambulantní a terénní formě
pro cílové skupiny seniorů a osoby se zdravotním postižením (2018 a 2019).

Část D plasticky doplňuje získané poznatky, kdy zobrazuje vybrané klíčové informace v mapových
obrázcích (2018 a 2019).

Metodika zpracování
Nejprve byla metodou kvantitativního sociologického šetření zpracována část C, v rámci, které tým
řešitelů pracoval s poměrně velkým množstvím statistických dat (zdroje dat: ČSÚ, KÚ Karlovarského
kraje, MPSV ČR, Registr poskytovatelů sociálních služeb, oficiální webové stránky poskytovatelů
sociálních služeb působících na území Karlovarského kraje a šetření všech poskytovatelů
pečovatelské služby a osobní asistence). Data byla zpracována do přehledových tabulek a grafů, které
jsou rovněž doplněny vysvětlujícím textem. Následně byla vytvořena část D, která obsahuje mapové
podklady, do nichž byly pro větší přehlednost (zejména ve vztahu k rozložení vybraných statistických
dat na území Karlovarského kraje) vloženy některé důležité výstupy části C.
Následovalo zpracování části B, která byla vytvořena metodou kvalitativního sociologického šetření.
Byla použita technika fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů. Respondenty byli
zástupci samospráv a zástupci vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Šetření bylo zaměřeno na
potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením. Fokusní skupiny a individuální hloubkové
rozhovory se uskutečnily na území všech obcí s rozšířenou působností (dále ORP). Šetření se
zúčastnilo celkem 41 osob v 7 ORP.
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Část A obsahuje synteticky zpracované veškeré zjištěné výstupy z předchozích tří částí a na jejich
základě autoři definují doporučení a návrhy dalšího možného rozvoje vybraných sociálních služeb na
území Karlovarského kraje.
Materiál byl zpracován v období listopad 2019 až duben 2020. Pracuje se statistickými a jinými daty
z let 2018 až 2020 (terénní sociologické šetření proběhlo v období 5.-11. února 2020 a kvalitativní
šetření mezi poskytovateli pečovatelské služby a osobní asistence proběhlo v listopadu a prosinci
2019).

Zpracovatelé
Mgr. Zuzana Skřičková. Absolventka Zdravotně sociální fakulty Ostravské Univerzity, obor sociální
práce se zdravotnickým profilem. Od roku 2000 pracuje v sociálních službách – jako sociální
pracovnice a vedoucí pracovnice v zařízeních pro osoby bez domova, pro osoby s duševním
onemocněním a osoby s mentálním hendikepem. Věnuje se projektovému řízení a řízení kvality.
Podílela se na tvorbě strategií, rozvojových dokumentů a metodik pro kraje a obce v ČR a pro MPSV
ČR.
Mgr. Petra Dobiášová. Vystudovala obor sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
a obor demografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1996 se věnuje
kvantitativním a kvalitativním sociologickým výzkumům a analýzám. V současné době se zaměřuje
především na analýzy potřeb v rámci plánování sociálních služeb, a dále na oblasti strategického
plánování, zapojování veřejnosti, facilitace a gender mainstreamingu.
Mgr. Jan Špatenka. Vystudoval obor regionální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy. Podílel se a spolupracoval mimo jiné na: Úřad městské částí Praha 14 - koordinátor
komunitního plánování sociálních služeb, Místní Agenda 21, zpracovatel Komunitního plánu
sociálních služeb v městské části Praha 14 (na roky pro roky 2008-2011 a 2012-2015); GI projekt
o.p.s. - realizátor veřejné zakázky v rámci projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální
služby“- člen zpracovatelského týmu původního dokumentu určeného k aktualizaci (hlavní
zpracovatel částí A a D), zpracovatel Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském
kraji 2014 -2017; analytická činnost a tvorba strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb, významní
zadavatelé: Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Městská část Praha 13, Městská část Praha 12,
Městská část Praha 10.
Bc. Ladislav Marek. Absolvent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, obor sociální
a pastorační práce. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti plánování, síťování a financování sociálních
služeb. Od roku 1996 pracuje v sociálních službách na úrovni přímé péče, v manažerských pozicích
a také jako konzultant a lektor. Má pracovní zkušenosti z veřejné správy i neziskového sektoru.
Podílel se na tvorbě rozvojových a metodických dokumentů pro obce, kraje a MPSV ČR.
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2. Shrnutí doporučení
Na základě výše popsaných metodických postupů došel tým zpracovatelů k souhrnu doporučení,
která jsou v následujících kapitolách podrobněji rozpracována.
Tabulka 2 Souhrn veškerých doporučení pro rozvoj sociálních služeb na území Karlovarského kraje
pro období 2020–2030
- Zachovat kapacity domovů pro seniory v rozsahu cca 853 lůžek, a to až do roku 2030.
-

Postupně navyšovat kapacity domovů se zvláštním režimem minimálně na 630 lůžek v roce
2030 (viz minimální matematická varianta).

-

Nastavit souhrnné kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem minimálně
na 1 470 v roce 2030 (viz minimální matematická varianta).

-

Garance minimální dostupnosti domovů pro seniory v rozsahu 20 % celkového počtu
příjemců příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti v Karlovarském kraji a domovů se
zvláštním režimem v rozsahu 15 % celkového počtu příjemců příspěvku na péči ve III. a IV.
stupni závislosti v Karlovarském kraji2.

-

Pokračovat v transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením a podporovat
rozšíření chráněného bydlení na území ORP Karlovy Vary, ORP Mariánské Lázně a ORP
Ostrov. Cílit rozvoj této služby do sídel s dostatečnou občanskou vybaveností. Trend
zvyšování kapacit chráněného bydlení by měl zůstat zachován, do roku 2030 navýšení
kapacit o 110 lůžek. Úměrně tomu by mělo dojít ke snížení počtu lůžek v domovech pro
osoby se zdravotním postižením.

-

Podpořit zajištění dostatečné kapacity terénních sociálních služeb na celém území
Karlovarského kraje, zejména terénní pečovatelské služby a osobní asistence, kdy 51,5 %
obcí v Karlovarském kraji nemá zajištěnou pečovatelskou sužbu.

-

Nadále udržet pozitivně nastavený trend zajištění efektivního využívání pobytových
sociálních služeb ve vztahu k principu oprávněnosti (v případě domovů pro seniory, domovů
se zvláštním režimem a domovů pro soby se zdravotním postižením zaměřit čerpání služeb
zejména uživateli, kteří jsou příjemci PNP ve III. a IV. stupni).

-

Realizovat komplexní řešení nepříznivé sociální situace a potřeb seniorů a osob se
zdravotním postižením v terénních a ambulantních sociálních službách za použití
Regionálních karet sociálních služeb v Karlovarském kraji3.

Zdroje dat: Výstupy z kvantitativního a kvantitativního šetření 2019–2020 (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J.
Špatenka a L. Marek)

2

Pro účely tohoto dokumentu jsou příjemci příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti oprávněnými uživateli
domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
3
Viz http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx)
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3. Shrnutí základních východisek nezbytných pro vydání
doporučení rozvoje pobytových, ambulantních
a terénních sociálních služeb v Karlovarském kraji
3.1

Prognóza vývoje počtu seniorů na území Karlovarského kraje

V roce 2018 žilo v Karlovarském kraji celkem téměř 59 tis. osob ve věku nad 65 let (58 879) dle údajů
ČSÚ, přičemž v roce 2015 tento údaj činil cca 54 tis. osob ve věku nad 65 let a v roce 2012 tento údaj
činil cca 46 tis. osob ve věku nad 65 let.
Index nárůstu pak činí cca 117 mezi lety 2013 a 2018.
V předchozím (současně aktualizovaném) dokumentu z roku 2017 byly uváděny odhady vývoje
populace v Karlovarském kraji na základě prognózy ČSÚ. V realitě se ukazuje, že skutečnost tyto
prognostické odhady potvrzuje, dokonce jsou dosažené hodnoty v roce 2018 ještě o něco méně
příznivé:
-

seniorů v Karlovarském kraji přibylo o cca 1 000 osob více, než předpokládala prognóza ČSÚ

-

naopak počet obyvatel v Karlovarském kraji klesal přibližně dle předpokladů (rozdíl činí cca
200 osob, o který je realita „horší“ než předpoklad).

Do roku 2025 se dle střední varianty prognózy4 předpokládá, že seniorů přibude na celkem 66 tis.
osob (66 246), tj. oproti roku 2015 přibude 7 367 seniorů, index nárůstu seniorské populace mezi lety
2018 a 2025 činí 112,5.
Do roku 2030 se dle střední varianty prognózy předpokládá, že seniorů přibude na celkem 70 tis.
osob (70 010), tj. oproti roku 2015 přibude 11 131 seniorů, index nárůstu seniorské populace mezi
lety 2018 a 2030 činí 118,9.
Tento nárůst však z dostupných dat sám o sobě neindikuje potřebu nárůstu kapacit konkrétních
sociálních služeb, která je dána existencí nepříznivé sociální situace5, nikoliv věkem osob.

3.2

Osoby se zdravotním postižením na území Karlovarského kraje

V roce 2018 žilo v Karlovarském kraji celkem 294 896 osob (ČSÚ, 2018), oproti 303 165 osobám
v roce 2013 (ČSÚ, 2013) a 297 828 v roce 2015 (ČSÚ, 2015), index poklesu počtu obyvatel v období let
2013–2015 činí 98,2, mezi lety 2015 a 2018 pak stejný index činí 99,0.
Při vymezování rozsahu počtu osob se zdravotním postižením v Karlovarském kraji a počtu osob
s různými druhy a závažností postižení zpracovatelé vycházeli z analýzy ČSÚ – Výběrové šetření osob
se zdravotním postižením v roce 2018 (Praha, 2019, 90 str.).

4

Demografické prognózy jsou zpravidla zpracovány ve variantách nízká, střední, vysoká. Zpracovatelé pro účely
tohoto dokumenty pracují s variantou střední, protože nejvíce odpovídá reálným hodnotám zjištěným
v nejbližších letech po vydání prognózy (tj. údaje o vývoji populace Karlovarského kraje z let 2013–2018).
5

Dle § 3, odst. b, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
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Pokud se v analýze konstatuje (viz str. 14), že v populaci žije cca 11 % osob se zdravotním postižením
celkem (neboli 13 % osob starších 15 let), pak by tento předpoklad platil adekvátně
i v Karlovarském kraji, žilo by zde v roce 2018 celkem asi 32 tis. osob (32 439) s nějakým druhem
zdravotního postižení.
Dále se v analýze konstatuje, že cca 39 % osob se zdravotním postižením vykazuje „vážné“ omezení,
což by v přepočtu na populaci Karlovarského kraje činilo necelých 13 tis. osob (12 651).
V české populaci dle studie6 žije cca 13 % osob se zdravotním postižením ve věku nad 15 let, celkem
to činí 1 152 000 osob v celé ČR (cca 11 % populace celkem). Adekvátně k údajům uvedeným ve
výběrovém šetření by při přepočtu bylo možno konstatovat, že:
-

73,8 % osob se zdravotním postižením trpí pohybovým, tělesným postižením, což by
v Karlovarském kraji činilo 23 940 osob

-

41,6 % osob se zdravotním postižením trpí vnitřním nebo kožním onemocněním, což by
v Karlovarském kraji činilo 13 495 osob

-

22,4 % osob se zdravotním postižením trpí zrakovým postižením, což by v Karlovarském kraji
činilo 7 726 osob

-

15,3 % osob se zdravotním postižením trpí mentálním či duševním onemocněním, což by
v Karlovarském kraji činilo 4 960 osob

-

5,9 % osob se zdravotním postižením trpí hlasovým či řečovým postižením, což by
v Karlovarském kraji činilo 1 929 osob.

3.3

Vývoj počtu obyvatel s příspěvkem na péči

V roce 2018 žilo v Karlovarském kraji 9 481 příjemců příspěvku na péči (dále jen PNP), v roce 2015
jich žilo v Karlovarském kraji 8 640 a v roce 2012 tento údaj činil 7 458 osob, index nárůstu počtu
příjemců PNP je pak 115,8 mezi lety 2012 a 2015 a 109,7 mezi lety 2015 a 2018.
Podíl příjemců PNP s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby činí v roce 2018 celkem
37,6 %, tedy 3 561 osob (z původních 3 112 příjemců PNP s III. a IV. stupněm závislosti v roce 2015
a 2 297 příjemců PNP s III. a IV. stupněm závislosti v roce 2012).
Jde o krajem stanovenou cílovou skupinu uživatelů pobytových sociálních služeb.
Příjemců PNP ve věku nad 65 let bylo vykázáno v roce 2018 celkem 6 036 (oproti 5 241 v roce 2015),
což tvoří 63,6 % všech příjemců PNP.
Nárůst počtu příjemců PNP s III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, zjištěný
provedenou extrapolací podle výše uvedené prognózy, by činil:
-

v roce 2025 celkem 3 988 osob

-

v roce 2030 celkem 4 201 osob.

Počet příjemců PNP jako celku roste, včetně zastoupení seniorské populace a včetně zastoupení
příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti.

6

Výběrové šetření osob se zdravotním postižením v roce 2018 (Praha, 2019, 90 str.).

10

V pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem,
domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení) žilo v roce 2018 příjemců PNP:
-

celkem 1 792, tj. 18,9 % příjemců PNP

-

ze seniorských příjemců PNP však podíl činí 21,17 %, tj. 1 278 osob

-

a ze seniorských příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti činí podíl 41,69 %, tj. 903 osob.
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4. Doporučení pro pobytové sociální služby pro seniory
4.1

Základní charakteristika domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem

DOMOVY PRO SENIORY
Rozložení kapacit domovů pro seniory (DpS) na území Karlovarského kraje je poměrně
nerovnoměrné. Celková kapacita domovů pro seniory v Karlovarském kraji v roce 2019 činila 853
lůžek7 (v roce 2015 bylo 867), což odpovídá 38,4 % příjemců PNP v III. a IV. stupni ve věku 65 let
a více (2166 příjemců v roce 2018). Největší kapacita se soustředí v ORP Sokolov (kapacita 204 lůžek),
Cheb (202 lůžek) a Ostrov (186 lůžek). Tato služba zcela chybí na území ORP Kraslice, velmi malá
kapacita je rovněž v ORP Karlovy Vary (57 lůžek). Do krajské sítě bylo v roce 2019 zařazeno celkem
846 lůžek.
Z hlediska rozložení čerpání služby domovů pro seniory dle příjemců PNP lze konstatovat, že tuto
službu čerpá 67,8 % příjemců PNP, kteří využívají sociální služby pobytovou formou. Oproti roku
2015, kdy šlo o 7,7 % (77 osob), došlo k výraznému snížení počtu osob, které čerpaly tuto službu, aniž
by bylo příjemcem PNP, v roce 2019 to bylo 2,7 % (23 osob). Došlo k navýšení počtu osob, které tuto
službu čerpaly ve III. a IV. stupni. V roce 2015 šlo o 468 osob, v roce 2019 to bylo 639 osob. Naopak
sestupný trend byl zaznamenán u příjemců PNP v I. a II. stupni. V roce 2015 tuto službu čerpalo
celkem 317 osob, a v roce 2019 šlo o 204 osob.
Oproti roku 2015 došlo k mírnému snížení počtu lůžek v domovech pro seniory a rovnoměrnějšímu
rozložení jejich kapacit zejména do oblastí, kde jich byl nedostatek (ORP Karlovy Vary). Dále lze
konstatovat, že pokračuje trend obsazování lůžek osobami, kterým je přiznán PNP, zejména ve III.
a IV. stupni).

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Rozložení kapacit domovů se zvláštním režimem (DZR) na území Karlovarského kraje je relativně
rovnoměrné. Celková kapacita domovů se zvláštním režimem v Karlovarském kraji v roce 2019
činila 560 lůžek8 (v roce 2015 jich bylo 495), což odpovídá 25,9 % příjemců PNP v III. a IV. stupni ve
věku 65 let a více (2166 příjemců v roce 2018). Největší kapacita se soustředí v ORP Sokolov (kapacita
238 lůžek), Cheb (143 lůžek) a Karlovy Vary (115 lůžek). Služba není zastoupena v ORP Aš, Kraslice a
Ostrov (v ORP Kraslice není zastoupena žádná pobytová sociální služba pro osoby se zdravotním
postižením a seniory). Do krajské sítě bylo v roce 2019 zařazeno celkem 415 lůžek.
Z hlediska rozložení čerpání služby domovů se zvláštním režimem dle příjemců PNP lze konstatovat,
že tuto službu čerpá přibližně třetina (30,5 %) příjemců PNP, kteří využívají sociální služby pobytovou
formou. Zdaleka největší počet uživatelů této služby tvoří příjemci III. a IV. stupně PNP. Pouze jedna
osoba čerpala tuto službu, aniž by byla příjemcem PNP. V roce 2015 tuto službu čerpalo celkem 64
příjemců PNP v I. a II. stupni, v roce 2019 to již bylo pouze 38 osob. Příjemců PNP ve III. a IV. stupni
bylo celkem 365, což činí 90,3 % celkového počtu uživatelů této služby.
Lze konstatovat, že pokračuje pozitivní trend v navyšování počtu lůžek v domovech se zvláštním
režimem. Rovněž dochází k využívání této služby osobami s přiznaným PNP ve III. a IV. stupni.

7
8

Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb ke dni 31.12.2019).
Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb ke dni 31.12.2019).
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4.2

Předpoklad vývoje počtu uživatelů domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem

DOMOVY PRO SENIORY
Celková kapacita domovů pro seniory v Karlovarském kraji činila v roce 2019 celkem 853 lůžek9,
v roce 2015 celkem 867 lůžek a v roce 2012 celkem 822 lůžek, index nárůstu počtu lůžek mezi lety
2012–2018 činí cca 103,8, došlo tedy ke stabilizaci kapacit lůžek domovů pro seniory.
Podle struktury uživatelů žilo v domovech pro seniory v roce 2019 celkem 639 uživatelů s přiznaným
PNP ve III. nebo IV. stupni závislosti10 z celkem 866 uživatelů v roce 2019. To činí 74 % uživatelů.
-

v roce 2015 to bylo celkem 465 uživatelů s přiznaným PNP ve III. nebo IV. stupni závislosti,
což činilo 53,6 % stávajících uživatelů

-

a v roce 2012 šlo o 345 uživatelů a podíl činil jen 41,9 %.

Stav části ostatních uživatelů odpovídá přiznání PNP ve III. a IV. stupni závislosti, ačkoliv jim z různých
důvodů přiznán nebyl (například o tento příspěvek nepožádali). Proto k uvedené hodnotě přičítáme
koeficient 33 %11 tak, abychom získali reálný odhad oprávněných uživatelů domovů pro seniory ve
stávajících zařízeních sociálních služeb. To celkem činí 852, cca 98 % uživatelů (tj. osoby s přiznaným
PNP ve III. a IV. stupni), což odpovídá téměř přesně registrovaným kapacitám domovů pro seniory.
Zároveň tato hodnota téměř odpovídá počtu lůžek v domovech pro seniory v Karlovarském kraji (853
lůžek v roce 2019).
Lze konstatovat, že domovy pro seniory jsou v současnosti obsazeny klienty z řad oprávněné cílové
skupiny uživatelů.
V součtu jde tedy celkem o 853 oprávněných uživatelů domovů pro seniory v roce 2019. Celkem tak
jde o cca 24,0 % příjemců (tj. z 3 561 osob) příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti. V roce 2015
činil adekvátní podíl pouze cca 20 %.
Oproti situaci roku 2012 a 2015 došlo ve sledovaných ukazatelích (z roku 2019) k:
-

navýšení podílu oprávněné cílové skupiny v domovech pro seniory z cca 55 % (cca 500 osob)
v roce 2012 na cca 68 % (cca 618 osob) v roce 2015 a 98 % (cca 852 osob) v roce 2019

-

celkové stabilizaci počtu lůžek v domovech pro seniory na úrovni kapacit z roku 2012, tj. 853
lůžek v roce 2019, oproti 822 v roce 2012.

Ve vztahu k očekávanému vývoji seniorské populace a snaze o zachování podílu oprávněných osob
(stav odpovídající přiznání PNP ve III. a IV. stupni závislosti), tedy cca 24,0 % těchto osob (tj. 853 z 3
561 osob v roce 2019) v domovech pro seniory, lze předpokládat vývoj cílové skupiny uživatelů
domovů pro seniory a potřebné kapacity těchto služeb v Karlovarském kraji v následujících letech.
Jestliže v roce 2019 jde o 853 oprávněných uživatelů služby (tj. cca 98 % uživatelů v domovech pro
seniory; v původním vymezení, tj. dostupnosti služby pro cca 20 % příjemců PNP v III. a IV: stupni
závislosti by se jednalo o 712 lůžek pro oprávněné uživatele), pak:
-

V roce 2025 lze předpokládat 964 oprávněných uživatelů služby (tj. cca 113 % stávajících
lůžek v domovech pro seniory pro oprávněné uživatele, v původním vymezení, tj. dostupnosti

9

Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb ke dni 31.12.2019).
Přesný termín zní: „příspěvek na péči v daném stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby“, dále uvádíme
jen „stupeň závislosti“.
11
tj. 639 * 1/3 = 213 (tj. cca 25 % uživatelů), tento koeficient zároveň umožní eliminovat rozdíly v posuzování
situace žadatelů o PNP mezi okresy Karlovarského kraje.
10

13

služby pro cca 20 % příjemců PNP v III. a IV: stupni závislosti by se jednalo o 798 lůžek pro
oprávněné uživatele)
-

V roce 2030 lze předpokládat 1 015 oprávněných uživatelů služby (tj. cca 119 % stávajících
lůžek pro oprávněné uživatele v domovech pro seniory v původním vymezení, tj. dostupnosti
služby pro cca 20 % příjemců PNP v III. a IV: stupni závislosti by se jednalo o 840 lůžek pro
oprávněné uživatele).

Vzhledem k tomu, že v uplynulém období došlo ke:
-

změně struktury uživatelů domovů pro seniory ve prospěch příjemců PNP ve III. a IV. stupni
závislosti

-

navýšení podílu příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti jakožto uživatelů domovů pro
seniory z 20 % na téměř 24 %

lze konstatovat, že došlo k výraznému zvýšení dostupnosti a využívání služby oprávněnou cílovou
skupinou.
V závislosti na stanovení optimálního (udržitelného) podílu oprávněné cílové skupiny jakožto
uživatelů služby lze stanovit rozmezí kapacit služby
-

v minimální variantě při zachování 20% podílu příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti
jakožto uživatelů služby, tj. na úrovni dnešních kapacit sociální služby domov pro seniory
(propočtem vychází 840 lůžek pro oprávněné uživatele pro rok 2030

-

v rozvojové variantě pak s navýšením podílu příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti
využívajících službu ve výši 24 %, tj. s navýšením na cca 1 000 lůžek pro oprávněné uživatele
v roce 2030 (matematickým propočtem vychází hodnota na 1 015 lůžek pro oprávněné
uživatele), přičemž toto navýšení by oproti stávajícímu stavu činilo cca 160 lůžek.

Graf č. 1 Předpokládaný vývoj kapacit domovů pro seniory na území Karlovarského kraje
pro období 2020–2030

Zdroje dat: Výstupy kvantitativního šetření 2019–2020, výpočet vlastní (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J. Špatenka
a L. Marek)
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DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Celková kapacita domovů se zvláštním režimem v Karlovarském kraji činila v roce 2019 celkem 560
lůžek12, v roce 2015 činila celkem 495 lůžek a v roce 2012 pak 349 lůžek, index nárůstu počtu lůžek
mezi lety 2012 a 2015 činí cca 135 a mezi lety 2015 a 2019 dosahuje index hodnoty 113.
Podle struktury uživatelů žilo v roce 2018 v domovech se zvláštním režimem 365 uživatelů z celkem
40413 s přiznaným příspěvkem na péči ve III. nebo IV. stupni závislosti, což činí 91 % stávajících
uživatelů (v roce 2015 šlo o 347 uživatelů, cca 69 % uživatelů, v roce 2012 šlo o 241 uživatelů a také
cca 69 %). Celkem tedy bylo v roce 2019 vykázáno 365 oprávněných uživatelů služby. Dopočtem lze
však konstatovat, že 500 uživatelů služby zjevně naplňuje základní předpoklad (tj. jsou příjemci PNP
ve III. a IV. stupni závislosti), jako oprávněné uživatele služby lze považovat všechny uživatele, tj.
předpokládaných 560 osob v souladu s deklarovanou kapacitou služeb v roce 2019.
Dle porovnání z roku 2019 tedy již všichni uživatelé domovů se zvláštním režimem patří mezi
oprávněnou cílovou skupinu služby.
Ve vztahu k očekávanému vývoji seniorské populace a snaze o zachování podílu oprávněných osob
(stav odpovídající přiznání příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti), který byl v roce 2015
stanoven na cca 15 % těchto osob žijících v domovech se zvláštním režimem (tj. z 3 561 příjemců PNP
v Karlovarském kraji ve III. a IV. stupni závislosti se jedná o 534 osob, hodnota dosažená v roce 2019,
tedy cca 550 uživatelů, se tak rámcově ve vymezeném podílu drží), lze predikovat nárůst oprávněné
cílové skupiny uživatelů domovů se zvláštním režimem a potřebných kapacit těchto služeb
v Karlovarském kraji v následujících letech:
-

Jestliže v roce 2019 jde o 534 oprávněných uživatelů služby, pak:
o V roce 2025 lze předpokládat 598 oprávněných uživatelů služby (tj. cca 113 %
stávajících lůžek pro oprávněné uživatele v domovech se zvláštním režimem)14,
pokud by však byl proveden výpočet ze stávajících kapacit služby,
o V roce 2030 lze předpokládat 630 oprávněných uživatelů služby (tj. cca 119 %
stávajících lůžek pro oprávněné uživatele v domovech se zvláštním režimem).

Pokud by došlo k provedení výpočtu ze stávajícího počtu uživatelů a podílu příjemců PNP ve III. a IV.
stupni závislosti, pak by služba byla dimenzována pro 15,7 % příjemců PNP v Karlovarském kraji ve III.
a IV. stupni závislosti – tj. na základě počtu 560 uživatelů z roku 2019.
Na základě tohoto ukazatele by tedy:
-

v roce 2025 bylo možno předpokládat zajištění kapacit pro 633 uživatelů služby (tj. s indexem
113 % oproti roku 2018)

-

v roce 2030 bylo možno předpokládat zajištění kapacit pro 666 uživatelů služby (tj. s indexem
119 % oproti roku 2018).

V závislosti na stanovení optimálního (udržitelného) podílu oprávněné cílové skupiny jakožto
uživatelů služby lze stanovit rozmezí kapacit služby, tj. lůžek (podobně jako v případě domovů pro
seniory). Jedná se o matematický model.
12

Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb z roku 2019).
Podíl je počítán pouze z části celkových kapacit, pro 3 poskytovatele nejsou za rok 2019 vykázána data.
14
V roce 2017 bylo odhadováno, že adekvátní hodnota v roce 2025 bude činit 606 osob, lze tedy konstatovat,
že se zatím potvrzují dříve provedené odhady a nárůsty počtu osob jsou zatím stabilní a předvídatelné.
13

15

-

v minimální variantě při zachování 15% podílu příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti
jakožto uživatelů služby, tj. na úrovni dnešních kapacit (propočtem vychází 630 lůžek pro
oprávněné uživatele rok 2030)

-

v rozvojové variantě pak s navýšením podílu příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti
využívajících službu ve výši 15,4 % na původní předpokládanou úroveň z roku 2015, tj.
s navýšením na cca 666 lůžek pro oprávněné uživatele v roce 2030 přičemž toto navýšení by
oproti minimální variantě činilo cca 36 lůžek.

Graf č. 2 Předpokládaný vývoj kapacit domovů se zvláštním režimem na území Karlovarského kraje
pro období 2020–2030

Zdroje dat: Výstupy kvantitativního šetření 2019–2020, výpočet vlastní (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J. Špatenka
a L. Marek)

4.3

Shrnutí vývoje předpokládaných potřebných kapacit pobytových
sociálních služeb pro seniory

DOMOVY PRO SENIORY A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Souhrnná kapacita domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem k roku 2019 činí 1413
lůžek15, v roce 2015 činila kapacita celkem 1362 a v roce 2012 pak 1171 lůžek). Při současném
nárůstu kapacit domovů se zvláštním režimem došlo ke stagnaci kapacit domovů pro seniory. Počet
lůžek v součtu obou služeb pak velmi mírně narostl.
15

Jde o součet kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (dle údajů v registru poskytovatelů
sociálních služeb z roku 2019).
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V roce 2017 byl na základě sledovaného vývoje mezi lety 2012 a 2015 stanoven optimální podíl
oprávněné cílové skupiny (tj. příjemci PNP ve III. a IV. stupni závislosti) obou druhů sociálních
služeb na 20 % u domovů pro seniory a 15 % u domovů se zvláštním režimem (z celkového počtu
příjemců PNP v Karlovarském kraji).
Při dodržení těchto poměrů by došlo k následujícím souhrnným nárůstům:
-

v roce 2019 by činil matematický rozsah kapacit obou služeb 1 246 lůžek pro oprávněné
uživatele (712 u domovů pro seniory a 534 u domovů se zvláštním režimem)

-

v roce 2025 by činil matematický rozsah kapacit obou služeb 1 386 lůžek pro oprávněné
uživatele (798 u domovů pro seniory a 598 u domovů se zvláštním režimem)

-

v roce 2030 by činil matematický rozsah kapacit obou služeb 1 470 lůžek pro oprávněné
uživatel (840 u domovů pro seniory a 630 u domovů se zvláštním režimem).

Graf č. 3 Předpokládaný vývoj kapacit domovů se zvláštním režimem a domovů se zvláštním
režimem na území Karlovarského kraje pro období 2020–2030 (minimální varianta)

Zdroje dat: Výstupy kvantitativního šetření 2019–2020, výpočet vlastní (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J. Špatenka
a L. Marek)
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Graf č. 4 Předpokládaný vývoj kapacit domovů se zvláštním režimem a domovů se zvláštním
režimem na území Karlovarského kraje pro období 2020–2030 (rozvojová varianta)

Zdroje dat: Výstupy kvantitativního šetření 2019–2020, výpočet vlastní (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J. Špatenka
a L. Marek)

Součet stávajícího rozsahu kapacit pro oprávněné cílové skupiny obou druhů sociálních služeb činí
v roce 2019 celkem 1413 lůžek, přičemž seniorů s PNP ve III. a IV. stupni závislosti bylo v roce 2019
celkem 2 166, což činí cca 65% podíl.
U domovů pro seniory jde o 853 uživatelů, což činí cca 24 % osob oprávněné cílové skupiny (tj.
příjemci PNP ve III. a IV. stupni závislosti)
U domovů se zvláštním režimem jde o cca 560 uživatelů, což činí cca 15,4 % osob oprávněné cílové
skupiny (tj. příjemci PNP ve III. a IV. stupni závislosti).
Při pokračování takto nastaveného trendu (tj. rozsahu kapacit v závislosti na podílu oprávněné cílové
skupiny zařízení sociálních služeb) by:
-

v roce 2025 činil rozsah kapacit obou druhů služeb 1 597 lůžek pro oprávněné uživatele (964
u domovů pro seniory a 633 u domovů se zvláštním režimem)

-

v roce 2030 činil rozsah kapacit obou druhů služeb 1 681 lůžek pro oprávněné uživatele
(1 015 u domovů pro seniory a 666 u domovů se zvláštním režimem).
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4.4

Potřeby seniorů ve vztahu k pobytovým zařízením sociálních služeb
zjištěné v rámci kvalitativní analýzy

POPIS SITUACE
Význam pobytových sociálních služeb v rámci sociálního systému je nepopiratelný, měly by být však
poskytovány pouze seniorům, kteří v nepříznivé sociální situaci, kdy již není (např. za pomoci rodiny,
terénních a ambulantních sociálních služeb apod.) možné, aby dále setrvávali v domácím prostředí.
Potřebnost pobytových sociálních služeb také úzce souvisí s nedostupností terénních sociálních
služeb. Pokud bude celé území Karlovarského kraje pokryto terénními sociálními službami, senioři
a jejich rodiny o nich budou dostatečně informováni, ve většině případů budou lidé preferovat život
ve svém domácím prostředí za pomoci rodiny, sociálních služeb, případně místní komunity.
Tabulka 3 Doporučení vzešlá z podnětů účastníků kvalitativního šetření – pobytové služby
1. ZAJISTIT KAPACITU POBYTOVÝCH SLUŽEB DLE DOLOŽENÉ POTŘEBNOSTI
- Sledovat pravidelně kapacity pobytových sociálních služeb
- Vyhodnocovat žádosti o umístění v domově pro seniory, jelikož tyto žádosti nemusí být
v žádném případě známkou potřebnosti dané služby16
- Zajistit minimální potřebnou kapacitu lůžek pro seniory s demencí (především pro osoby
s Alzheimerovou chorobou), transformace některých kapacit domovů pro seniory na
domovy se zvláštním režimem
2. PRŮBĚŽNĚ ZVYŠOVAT KVALITU POSKYTOVANÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB VNÍMANOU
UŽIVATELI (ne ve smyslu standardů kvality sociálních služeb)
- Zajistit umístění seniora do pobytové sociální služby co nejblíže jeho dosavadnímu
bydlišti.
- Zajistit co nejvyšší míru soukromí klientů v pobytových zařízeních.
3. ZAJISTIT KAPACITNÍ DOSTUPNOST POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ PÉČE
- Zajistit tak pomoc pro neformální pečovatele.
Zdroje dat: Výstupy z kvantitativního šetření 2020 (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J. Špatenka a L. Marek)

PŘÍNOSY NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ
1. Dodržení vysokých standardů poskytované péče, zvýšení úrovně poskytovaných služeb.
2. Udržitelnost financování sociálních služeb ve střednědobém horizontu.
3. Zvýšení kvality života seniorů v pobytových službách17.
16

Dle dlouhodobé zkušenosti autorů není možné bez hlubšího zkoumání individuálních potřeb žadatele
přistupovat k žádostem o umístění do domovů pro seniory jako k prostému vyjádření zájmu o využívání služby
domovů pro seniory. Tzn., není možné přistupovat k číslu počtu žádostí jako ke kvantifikaci potřebných lůžek
této sociální služby. Autoři se často setkali s tím, že si žádosti senioři podávají dlouho dopředu, tedy v době, kdy
sami sdělují, že službu ještě nechtějí užívat, a to z toho důvodu, aby jejich žádost byla zařazena do tzv.
pořadníku čekatelů na umístění. Dále se často stává, že žádost podávají senioři pouze z důvodu řešení potřeb
bydlení. Z těchto důvodů vždy doporučujeme pečlivě přistupovat k žádostem o umístění do domovů pro
seniory a identifikovat skutečné individuální potřeby zájemců o službu, tj. mapovat jejich nepříznivou sociální
situaci.
17
Kvalitu života vnímáme v rámci našeho šetření jako víceúrovňový fenomén, který se projevuje především
v setrvávající spokojenosti a psychické pohodě jedince. Souvisí především s hodnotovým systémem jedince,
jeho materiálním zabezpečením, sociálními podmínkami a fyzickým zdravím.
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5. Doporučení pro pobytové sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením
5.1

Základní charakteristika domovy pro osoby se zdravotním
postižením a chráněné bydlení

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Rozložení kapacit domovů pro osoby se zdravotním postižením na území Karlovarského kraje je
nerovnoměrné. Celková kapacita domovy pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji
v roce 2019 činila 447 lůžek18, pro uživatele z Karlovarského kraje, pak je registrováno 385 lůžek (v
roce 2015 jich bylo 405). Největší kapacita se soustředí v ORP Ostrov (140 lůžek). Dále je služba
k dispozici na území ORP Aš (63 lůžek), Cheb (16 lůžek), Mariánské Lázně (76 lůžek) a Sokolov (40
lůžek). Služba není zastoupena v ORP Kraslice, kde není zastoupena žádná pobytová sociální služba
pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Z hlediska rozložení čerpání této sociální služby dle
příjemců PNP lze konstatovat, že tuto službu čerpá 71,9 % příjemců PNP, kteří využívají sociální služby
pobytovou formou do 65 let věku. Uživateli této služby jsou převážně příjemci III. a IV. stupně PNP
(92 %). Mizivé množství osob (2 osob) čerpalo tuto službu, aniž bylo příjemcem PNP. Do krajské sítě
bylo v roce 2019 zařazeno celkem 375 lůžek.
Lze konstatovat, že v důsledku průběžné transformace služby domovů pro osoby se zdravotním
postižením dochází k postupnému snižování počtu lůžek a rovněž je služba využívána zejména
příjemci PNP ve III. a IV. stupni.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Rozložení kapacit chráněného bydlení na území Karlovarského kraje je nerovnoměrné. Celková
kapacita této služby v Karlovarském kraji v roce 2019 činila 122 lůžek19 (v roce 2015 jich bylo 78).
Největší kapacita se soustředí v ORP Sokolov (49 lůžek) a Cheb (47 lůžek), dále tato služba působí
pouze v ORP Aš (26 lůžek). Ve zbývajících ORP Karlovarského kraje není služba chráněného bydlení
zastoupena. Do krajské sítě bylo v roce 2019 zařazeno celkem 99 lůžek.
Z hlediska rozložení čerpání této sociální služby dle příjemců PNP lze konstatovat, že službu
chráněného bydlení čerpá 17,9 % příjemců PNP, kteří využívají sociální služby pobytovou formou do
65 let věku. Uživateli této služby jsou převážně příjemci I., II. a III. stupně PNP. Pouze 8 osob čerpalo
tuto službu, aniž bylo příjemcem PNP.
Oproti roku 2015 došlo k významnému nárůstu počtu lůžek chráněného bydlení. Do krajské sítě
sociálních služeb jich však bylo v roce 2019 zařazeno pouze 81,1 %. Služby využívají převážně
příjemci PNP v I., II. a III. stupni.

18

Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb z roku 2019), celkem 60 lůžek z této
hodnoty činí kapacita zařízení sociálních služeb Domov Rudné u Nejdku, zřizovatelem zařízení je Hlavní město
Praha, přičemž přednostně jsou do tohoto zařízení přijímáni klienti s trvalým pobytem na území Hlavního města
Prahy.
19
Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb z roku 2019).
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5.2

Předpoklad vývoje počtu uživatelů domovů pro osoby se zdravotním
postižením a chráněného bydlení

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji činila v roce 2019 celkem
383 lůžek20, pro uživatele z Karlovarského kraje pak 385 lůžek, zatímco v roce 2015 celkem 405 lůžek,
index mezi lety 2015 a 2018 činí 95,1.
Podle struktury uživatelů žilo v domovech pro osoby se zdravotním postižením celkem 365 uživatelů,
z toho 336 uživatelů s přiznaným PNP ve III. nebo IV. stupni závislosti, což činí 92 % stávajících
uživatelů. S ohledem na vysoký podíl osob vyžadujících nejvyšší míru podpory na pomoci jiné fyzické
osoby (příjemci PNP ve III. a IV. stupni závislosti) lze přepokládat, že naprostá většina uživatelů náleží
k oprávněné cílové skupině domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Ve vztahu k očekávanému vývoji populace a za předpokladu zachování podílu oprávněných osob
(stav odpovídající přiznání příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti a věku do 65 let a osob, které
potřebují pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu 24 hodin denně), který činí cca 27,5 % těchto osob
žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením (tj. 385 lůžek na 1395 příjemců PNP
v Karlovarském kraji ve III. a IV. stupni závislosti a věku do 65 let), lze predikovat nárůst cílové skupiny
uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením a potřebných kapacit služeb pro tyto osoby
v Karlovarském kraji v následujících letech:
-

Jestliže v roce 2019 jde o 385 lůžek pro oprávněné uživatele služby, pak teoreticky:
o V roce 2025 lze předpokládat 373 oprávněných uživatelů služby (tj. cca 97,0 %
stávajících lůžek v domovech pro osoby se zdravotním postižením)
o V roce 2030 lze předpokládat 365 oprávněných uživatelů služby (tj. cca 94,7 %
stávajících lůžek v domovech pro osoby se zdravotním postižením).

Lze konstatovat, že stávající kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou i pro
následujících 10 let dostatečné, naopak lze předpokládat, že bude pokračovat pokles kapacit služby
z důvodu pokračování transformačních procesů21. V rámci transformačních procesů se zpracovávají
tzv. transformační plány (plány přechodu uživatelů) jednotlivých DOZP, které jsou zapojeny do
transformačních procesů. Tím dochází k přechodu části uživatelů služby DOZP nejčastěji do
chráněného bydlení a ostatních alternativních služeb (například podpora samostatného bydlení,
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace) a také ke změně formy a způsobu poskytování
služeb v transformovaných DOZP (humanizace DOZP).
Autoři jsou přesvědčeni, že pro osoby se zdravotním postižením, které vyžadují 24 hod péči, jež
čerpají v pobytových zařízeních sociální péče je prioritní tyto sociální služby poskytovat takovým
způsobem, aby byla splněna kritéria humanity. Druh sociální služby není tudíž podstatný.

20

Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb z roku 2019), celkem 60 lůžek z této
hodnoty činí kapacita zařízení sociálních služeb Domov Rudné u Nejdku, zřizovatelem zařízení je Hlavní město
Praha, přičemž přednostně jsou do tohoto zařízení přijímáni klienti s trvalým pobytem na území Hlavního města
Prahy.
21
Viz Usnesení vlády ČR ze dne 21. února 2007 „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb
v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
uživatele do společnosti“.

21

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Celková kapacita chráněného bydlení v Karlovarském kraji činila v roce 2019 celkem 122 lůžek22,
oproti roku 2015, kdy kapacita činila celkem 78 lůžek. Index nárůstu kapacit činí 156. Oproti roku
2015 přibylo 44 lůžek v chráněném bydlení. Roční nárust činil průměrně 11 lůžek ročně, při
pokračování tohoto trendu by do roku 2030 došlo k nárůstu kapacit o 110 lůžek na celkových 232
lůžek.
Podle struktury uživatelů žilo v chráněném bydlení celkem 8 uživatelů bez přiznaného PNP, což činí
cca 6.5 % stávajících uživatelů (oproti 17 % v roce 2015). S ohledem na vysoký podíl osob s přiznaným
PNP, které užívají služby chráněného bydlení, lze přepokládat, že naprostá většina uživatelů náleží
k oprávněné cílové skupině služeb chráněného bydlení, přičemž zde jde především o uživatele
s přiznaným PNP, přičemž je předpoklad, že do chráněného bydlení odchází více uživatelů
s přiznaným PNP v I. a II. stupni závislosti (62 uživatelů), v III. a IV. stupni závislosti je evidováno pouze
29 uživatelů, tj. cca 24 %. Někteří z uživatelů vyžadující vyšší míru podpory (příjemci PNP ve III. a IV.
stupni závislosti) v rámci transformačních procesů zůstávají nadále ve službě DOZP, k transformaci
tak dochází v rámci jednoho druhu sociální služby (také dochází ke stěhování uživatelů nejčastěji do
skupinových domácností – max. 6 osob v domácnosti).
Kapacita služeb chráněného bydlení se neodvíjí pouze od demografické či sociální situace obyvatel
Karlovarského kraje, ale především od průběhu transformačních procesů v dalších zařízeních
sociálních služeb, kdy do služby přecházejí především uživatelé domovů pro osoby se zdravotním
postižením. V následujícím desetiletí lze očekávat růst kapacit služeb chráněného bydlení zejména
v závislosti na úspěšnosti transformačních projektů dalších zařízení sociálních služeb v kraji (zejména
DOZP).

22

Kapacita služby (dle údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb z roku 2019).
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6. Územní rozložení pobytových sociálních služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
6.1

Rozvaha směrování a indikace změn územního rozložení pobytových
sociálních služeb

V této části (zejm. tabulka 8) je zpracováno porovnání územního rozložení pobytových sociálních
služeb – domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním
postižením a chráněného bydlení – dle jejich příslušnosti k správnímu obvodu jednotlivých ORP
Karlovarského kraje.
U sociálních služeb domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se
zdravotním postižením byly porovnány údaje (rok 2019) kapacita dané sociální služby v ORP
a nejbližší kvantitativní údaj, nejlépe vystihující převládající a oprávněnou cílovou skupinu uživatelů
dané sociální služby. U domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jde o počet seniorů
(osob nad 65 let věku) s přiznaným PNP ve III. a IV. stupni závislosti, přestože oprávněnou cílovou
skupinu domovů se zvláštním režimem v odůvodněných případech tvoří i příjemci ve II. stupni
závislosti. Vzhledem k jejich nízkému počtu, cca 30 osob mezi uživateli služby, však nedochází ke
zkreslení.
V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení byla porovnána
kapacita služby v daném ORP a počet příjemců PNP mladších 65 let ve III. a IV. stupni závislosti,
přestože cílová skupina chráněného bydlení zahrnuje zpravidla všechny skupiny příjemců PNP
a výjimečně i osoby bez přiznaného PNP. Cílovou skupinou služby mohou být i senioři.
Porovnáním těchto ukazatelů na úrovni celého kraje byl vytvořen koeficient (kapacita služby/počet
příjemců PNP23 v Karlovarském kraji), kterým pak byl násoben počet příjemců PNP ve III. a IV. stupni
závislosti do 65 let (domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení) či nad 65 let
(domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) v jednotlivých ORP Karlovarského kraje. Tím
vznikl matematický podíl ORP na kapacitách jednotlivých služeb v případě „ideálně“ rovnoměrného
rozložení kapacit služeb dle příslušnosti k ORP. Následně byl porovnán rozdíl obou údajů – skutečné
kapacity sociální služby a matematického podílu při rovnoměrném rozložení kapacit sociálních služeb.
Níže uvedené propočty nelze chápat jako návrh normativů, resp. samotné územní disproporce
vyplývají z historicky nerovnoměrného vývoje v rámci okresů Karlovarského kraje. Dosáhnout
rovnoměrného rozložení kapacit sociálních služeb není reálně možné vzhledem k finanční náročnosti.
Lze však tyto propočty využít při plánování rozvoje či útlumu sociálních služeb v jednotlivých ORP
Karlovarského kraje. Zároveň je vhodné, aby postupně docházelo k územní disperzi (rozptýlení
v území) poskytovaných sociálních služeb i vzhledem ke snahám o humanizaci a probíhajícím
transformačním procesům včetně snižování kapacit jednotlivých zařízení sociálních služeb (zejména u
zařízení sociálních služeb s kapacitou vyšší než 100 lůžek umístěných v jedné budově).
Doporučené změny ve struktuře sledovaných pobytových služeb lze sledovat v tabulce 9 (viz str. 38).
Tato tabulka rovněž obsahuje matematická vyjádření územní nerovnoměrnost zastoupení
pobytových sociálních služeb a indikovat oblasti (ORP), ve kterých lze doporučit rozvoj či útlum
(přeměnu) kapacit sledovaných předmětných druhů sociálních služeb.
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U domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem jde o osoby s PNP ve III. a IV. stupni závislosti ve věku
nad 65 let, u domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení pak o osoby s PNP ve III. a IV.
stupni závislosti do 65 let věku.
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Tabulka 4 Porovnání reálného a poměrného zastoupení kapacit pobytových sociálních služeb v ORP
Karlovarského kraje
Charakteristika

Aš

Karlovy
Vary

Cheb

Mariánské
Lázně

Kraslice

Ostrov

Sokolov

Kapacita DpS (2019)

83

202

57

0

121

186

204

Kapacita DZR (2019)

0

143

115

0

64

0

238

Souhrnná kapacita DZR
+ DpS (2019)

83

345

172

0

185

186

442

Kapacita DOZP (2019)

63

16

50

0

76

140

40

Kapacita ChB (2019)
Počet osob PNP III. + IV.
65+ (2018)
Počet osob PNP III. + IV.
do 65 let (2018)
Matematický podíl na
kapacitě DpS
Rozdíl matematický
podíl-kapacita DpS
Matematický podíl na
kapacitě DZR
Rozdíl matematický
podíl-kapacita DZR
Matematický podíl na
kap. DpS + DZR

26

47

0

0

0

0

49

192

417

546

62

232

209

508

133

228

347

54

125

176

332

75

164

215

24

91

82

200

-8

-38

158

24

-30

-104

-4

50

108

141

16

60

54

131

50

-35

26

16

-4

54

-107

125

272

356

40

151

136

331

42

-73

184

40

-34

-50

-111

34

49

92

-42

-91

52

11

15

29

11

15

-20

45

64

121

-31

-76

32

Rozdíl matematický
podíl-kapacita DpS +DZR

Matematický podíl na
37
63
96
15
kapacitě DOZP
Rozdíl matematický
-26
47
46
15
podíl-kapacita DoZP
Matematický podíl na
12
20
30
5
kapacitě ChB
Rozdíl matematický
-14
-27
30
5
podíl-kapacita ChB
Matematický podíl na
48
83
126
20
kapacitě DOZP+ChB
Rozdíl matematický
podíl-kapacita
-41
20
76
20
DOZP+ChB
Pozn.: Součty matematických podílů ORP se mohou mírně lišit z důvodu zaokrouhlení

Vysvětlivky k tabulce 4: jednotlivé údaje jsou vztaženy k správním územím ORP
Kapacita DpS: jde o reálnou kapacitu služby domovy pro seniory v roce 2019
Kapacita DZR: jde o reálnou kapacitu služby domovy se zvláštním režimem v roce 2019
Souhrnná kapacita DZR + DpS (2019): jde o součet kapacit služeb DpS a DZR v roce 2019
Kapacita DOZP: jde o reálnou kapacitu služby DOZP v roce 2019
Kapacita ChB: jde o reálnou kapacitu služby chráněné bydlení v roce 2019
Počet osob PNP III. + IV. 65+ (2019): jde o počet příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby ve věku nad 65 let
Počet osob PNP III. + IV. do 65 let (2019): jde o počet příjemců PNP ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby ve věku do 65 let
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Matematický podíl na kapacitě DpS / DZR / DOZP / ChB = Celková kapacita zařízení v kraji / Počet osob PNP III. a
IV. 65+/do 65 let v kraji * Počet osob PNP III. + IV. 65+/do 65 let v daném ORP (hodnota tedy ukazuje, kolik osob
v daném ORP by užívalo danou službu, pokud by její rozmístění bylo “ideálně” rovnoměrné)
Rozdíl matematický podíl-kapacita DpS / DZR / DOZP /ChB: jde o rozdíl matematického podílu při “ideálním”
rovnoměrném rozmístění služeb v kraji a skutečných kapacit služby v ORP

6.2

Doporučení k rozvoji kapacit řešených pobytových zařízení sociálních
služeb z hlediska lokalizace v území:

ORP Aš
-

zatímco domovy pro seniory přibližně odpovídají podílu na oprávněné cílové skupině,
u domovů se zvláštním režimem je možné zřízení nových kapacit (cca 50 lůžek dle
matematického modelu viz tabulka č. 4),

-

z hlediska služeb domovů pro soby se zdravotním postižením a chráněného bydlení došlo
v rámci transformace k žádoucím posunům v uplynulém období.

ORP Cheb
-

k ponížení kapacit domovy pro seniory na současnou úroveň (202 lůžek v ORP) došlo již
v uplynulém období, u služby domovy se zvláštním režimem je možné nadprůměrné
kapacity (cca 35 lůžek navíc oproti stávající potřebě viz matematický model tabulka č. 4)
využít k vyrovnání nárůstu potřebných kapacit do roku 2030,

-

potenciál k nárůstu kapacit jeví služba chráněného bydlení, kde byl její rozvoj zajištěn
zejména v důsledku transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v
Hazlově, p.o.,

-

v této souvislosti zároveň se strukturálními změnami v oblasti pobytových služeb je
vhodné posilovat kapacity terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (viz kapacity pečovatelských služeb v ORP Cheb).

ORP Karlovy Vary
-

u domovů pro seniory by mělo dojít ke zřízení nových kapacit (až o 158 lůžek, viz
matematický model tabulka č. 4), k navýšení může dojít například přesunem kapacit
domovů pro seniory z území ORP Ostrov (až do kapacity 50 lůžek, viz matematický model
tabulka č. 4),

-

část kapacit domovů pro seniory v rámci ORP Ostrov slouží rovněž uživatelům z ORP
Karlovy Vary,

-

u služby domovy se zvláštním režimem je možné zřízení nových kapacit (cca 26 lůžek, viz
matematický modle tabulka č. 4),

-

z hlediska sociálních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné
bydlení lze doporučit posilování kapacit chráněného bydlení (až do výše 30 lůžek, viz
matematický model tabulka č. 4), u služby domova pro osoby se zdravotním postižením
lze předpokládat spádovost do zařízení v ORP Ostrov (DOZP v Mariánské, p.o.).

ORP Kraslice
-

u domovů pro seniory je možné zřízení nových kapacit,
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-

u domovů se zvláštním režimem je možné zřízení kapacit prostřednictvím přesunu
z území ORP Sokolov (až do kapacity 16 lůžek, viz matematický model tabulka č. 4),

-

z hlediska služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení lze
doporučit zřizování kapacit chráněného bydlení (až o 5 lůžek, viz matematický model
tabulka č. 4).

ORP Mariánské Lázně
-

ponechat stávající kapacity služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem,

-

z hlediska kapacit domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení lze
očekávat ponižování kapacit domovů pro osoby se zdravotním postižením ve prospěch
kapacit chráněného bydlení, především prostřednictvím transformace zařízení DOZP
„PRAMEN“ v Mnichově, p.o.

ORP Ostrov
-

z hlediska kapacit domovů pro seniory lze připustit:
a. změnu využití kapacit domovů pro seniory ve prospěch služby domovů se
zvláštním režimem (až na 54 lůžek, viz matematický model tabulka č. 4)
b. v rámci zajištění dostupnosti domovů pro seniory na území ORP Karlovy Vary
přesun části kapacit (na celkově až 50 lůžek, viz matematický model tabulka č. 4),

-

u služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení lze
předpokládat realizaci transformace DOZP v Mariánské, p.o. a vznik nových alternativních
služeb (poboček) ve více obcích ORP Ostrov a Karlovy Vary,

-

v této souvislosti zároveň se strukturálními změnami v oblasti pobytových služeb je
vhodné posilovat kapacity terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (viz kapacity pečovatelských služeb v ORP Ostrov).

ORP Sokolov
-

u domovů se zvláštním režimem (je možný přesun kapacit do jiných OPR až do výše 107
lůžek, viz matematický model tabulka č. 8) je možné doporučit jejich postupné situování
zejména na území ORP Kraslice a ORP Karlovy Vary, přičemž je doporučeno tak činit
zejména prostřednictvím realizace humanizačních či dokonce transformačních procesů,

-

mírný potenciál k nárůstu kapacit jeví služba chráněného bydlení.
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6.3

Doporučení pro rozvoj sítě pobytových sociálních služeb

Tabulka 5 Doporučení do roku 2030 – pobytové sociální služby
 Zachovat kapacity domovů pro seniory v rozsahu cca 853 lůžek, a to až do roku 2030.


Postupně navyšovat kapacity domovů se zvláštním režimem minimálně na 630 lůžek v roce
2030 (viz minimální matematická varianta).



Nastavit souhrnné kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem minimálně
na 1 470 v roce 2030 (viz minimální matematická varianta).



Garance minimální dostupnosti domovů pro seniory v rozsahu 20 % celkového počtu
příjemců příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti v Karlovarském kraji a domovů se
zvláštním režimem v rozsahu 15 % celkového počtu příjemců příspěvku na péči ve III. a IV.
stupni závislosti v Karlovarském kraji24.



Pokračovat v transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením a podporovat
rozšíření chráněného bydlení na území ORP Karlovy Vary, ORP Mariánské Lázně a ORP
Ostrov. Cílit rozvoj této služby do sídel s dostatečnou občanskou vybaveností. Trend
zvyšování kapacit chráněného bydlení by měl zůstat zachován, do roku 2030 navýšení
kapacit o 110 lůžek. Úměrně tomu by mělo dojít ke snížení počtu lůžek v domovech pro
osoby se zdravotním postižením.



Vytvořit dostatečné kapacity terénních sociálních služeb, zejména terénní pečovatelské
služby a osobní asistence. Zajistit plné pokrytí území Karlovarského kraje těmito terénními
službami.



Nadále udržet pozitivně nastavený trend zajištění efektivního využívání pobytových
sociálních služeb ve vztahu k principu oprávněnosti (v případě domovů pro seniory, domovů
se zvláštním režimem a domovů pro soby se zdravotním postižením zaměřit čerpání služeb
zejména uživateli, kteří jsou příjemci PNP ve III. a IV. stupni).



V případě přistoupení k diferenciaci kapacit pobytových služeb pracovat i s hlediskem
standardů kvality poskytování sociálních služeb, a nejen hlediskem jejich rovnoměrného
rozložení na území Karlovarského kraje.



I nadále doporučujeme průběžně sledovat vývoj potřeb seniorů, údaje o vývoji počtu osob v
seniorském věku a osob cílové skupiny uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem podle aktuálních údajů a korigovat předpoklady (optimálně ve čtyřletých
intervalech).



Provázat s rozvojem sociálních služeb i kroky vedoucí k naplňování politiky sociálního
bydlení.



Doporučujeme realizovat komplexní zjištění a řešení nepříznivé sociální situace a potřeb
seniorů a osob se zdravotním postižením v pobytových sociálních službách za použití
Regionálních karet sociálních služeb v Karlovarském kraji25.

Zdroje dat: Výstupy z kvantitativního a kvantitativního šetření 2019-2020 (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J.
Špatenka a L. Marek)

24

Pro účely tohoto dokumentu jsou příjemci příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti oprávněnými
uživateli domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
25
Viz http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx)
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7. Doporučení k diverzifikaci sítě vybraných terénních
a ambulantních sociálních služeb
7.1

Základní charakteristika územního rozložení pečovatelských služeb
a služeb osobní asistence

Tabulka 6 Rozložení pečovatelské služby a služby osobní asistence na území Karlovarského kraje
Na území Karlovarského kraje je celkem 134 obcí. Pečovatelská služba (terénní forma) je
poskytována pro občany z 65 obcí (48,5 % z celkového počtu obcí). Ve zbývajících 69 obcích (51,5 %
z celkového počtu obcí) pečovatelská služba zajištěna není. K základní terénní sociální službě tak
nemá přístup 5872 seniorů (tj. osoby 65 let a více), což je téměř 10 % seniorů v Karlovarském kraji (v
kategorii 85 let a více je to 320 osob, tj. 6,68 %).
Pečovatelská služba – terénní forma je poskytována ve všech ORP Karlovarského kraje. Službu
poskytuje celkem 21 organizací (registrovaných poskytovatelů), přičemž 4 organizace poskytují
službu ve více jak jednom ORP. Ambulantní forma služby je k dispozici – až na ORP Kraslice, ORP
Karlovy Vary a ORP Ostrov – ve všech dalších ORP.
Obce, kde není pečovatelská služba zajištěna, jsou zejména:
-

obce s nižším počtem obyvatel26,

-

obce v horském hraničním pásu,

-

obce vzdálenější od centrálních27 či menších měst (kde sídlí nebo je zajištěna
pečovatelská služba),

-

obce, které nemají v dosahu soukromého28 poskytovatele služby.

Nejnižší zajištění pečovatelské služby je v ORP Ostrov (66,7 % obcí nemá službu zajištěnu), v ORP
Kraslice (62,5 % obcí bez zajištěné služby) a ORP Cheb (61,9 % obcí bez zajištěné služby). Naopak
nejlepší situace je v ORP Mariánské Lázně, kde pečovatelská služba není k dispozici „pouze“ v 28,6 %
obcí.
V důsledku těchto faktů pak na území Karlovarského kraje vznikají kompaktní území (území
vzájemně propojených obcí) bez zajištěné dostupnosti pečovatelské služby. Celkem na těchto
územích žije 4 700 seniorů, což činí 8 % seniorů žijících v Karlovarském kraji a jde celkem o 58 obcí.
Ostatní obce a senioři nezahrnuté/í v těchto součtech, které doplňují součet seniorů bez zajištěné
pečovatelské služby na celkem 5 852, žijí v obcích v blízkém okolí Sokolova a Karlových Varů a
v blízké dojezdové vzdálenosti od sídel poskytovatelů pečovatelské služby. Periferie, resp. kompaktní
území bez zajištěné pečovatelské služby zahrnují jen malé procento obyvatel (pouze 8 % seniorů
z celkového počtu seniorů žijících v Karlovarském kraji), nicméně z hlediska rozvoje Karlovarského
kraje – zastavení vylidňování kraje (a to zejména jeho periferních oblastí), zajištění minimální úrovně
26

Průměrný počet obyvatel (na jednu obec) v obcích Karlovarského kraje, kde není zajištěna pečovatelská
služba, je 495 obyvatel. Obec s nejnižším počtem obyvatel, která nemá zajištěnu pečovatelskou službu, je obec
Přebuz (ORP Kraslice) se 73 občany (stav k 31.12.2018), obec s nejvyšším počtem obyvatel bez zajištěné
pečovatelské služby je obec Skalná (ORP Cheb) s celkem 1999 občany (stav k 31.12.2018).
27
Myšleno obcí III. typu (tj. vzdálenějších od měst Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov
a Sokolov).
28
Soukromým poskytovatelem služeb jsou myšleny organizace, které nejsou zřízeny obcí či městem (zejména
příspěvkové organizace), tj. společnosti s ručením omezeným, obecně prospěšné společnosti, zapsané spolky
a zapsané ústavy.
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obslužnosti periferních oblastí, předcházení a zamezování vzniku vyloučených zón v těchto oblastech
– je vhodné periferním oblastem věnovat náležitou pozornost i v oblasti zajištění základních
terénních sociálních služeb. Jako periferní oblasti29 lze v Karlovarském kraji chápat:


celá území ORP Aš (mimo samotné město Aš),



ORP Kraslice,



téměř celé území ORP Mariánské Lázně (mimo samotné město Mariánské Lázně),



ORP Ostrov (mimo samotné město Ostrov),



v rámci ORP Karlovy Vary pak lze takto pojímat i území obcí s POÚ (pověřeným obecním
úřadem) Žlutice a Nejdek,



v rámci ORP Sokolov pak území obce s POÚ Horní Slavkov.

Skutečnost, že jsou obce, ve kterých není k dispozici pečovatelská služba, není vždy zapříčiněna
neexistencí nabídky ze strany poskytovatele sociální služby. Někteří poskytovatelé pečovatelské
služby by byli ochotni poskytovat terénní pečovatelskou službu i pro další obce a řada z nich je i
aktivních v nabízení své služby.
V roce 2018 byla terénní forma pečovatelské služby v Karlovarském kraji poskytnuta 4,36 % osob,
kterým bylo v tomto roce 65 a více let. Největší procento seniorů bylo pečovatelskou službou
zajištěno v ORP Karlovy Vary (6,74 %), nejméně naopak v ORP Cheb (2,01 %). ORP Cheb vykazuje
též velice nízký podíl uživatelů pečovatelské služby s přiznaným PNP vůči celkovému počtu příjemců
PNP v ORP. V roce 2018 bylo v ORP Cheb zajištěno pečovatelskou službou pouze 4,38 % příjemců
PNP, přičemž krajský průměr činil 14,14 %. Tato skutečnost indikuje nízké kapacity pečovatelské
služby v tomto ORP a značné zaplnění stávajících kapacit služby uživateli, kteří nejsou příjemci PNP.
Nejvyšší podíl zajištěných příjemců PNP vykázalo ORP Karlovy Vary (25,3 %).
Oproti roku 2016 se na celém území Karlovarského kraje velmi výrazně snížilo procento uživatelů
pečovatelské služby, kteří nejsou příjemci PNP. Nejvýraznější snížení vykazuje ORP Kraslice, kde
ze 70 % uživatelů bez PNP v roce 2015 kleslo procento uživatelů bez PNP v roce 2018 na 40,22 %.
Terénní službu osobní asistence nabízelo v roce 2019 v Karlovarském kraji 6 poskytovatelů30 služby.
Dostupnost a působnost této sociální služby je vymezena mnohem volněji, než je tomu u
pečovatelské služby. Poskytovatelé osobní asistence vymezují běžně svoji působnost jako
celokrajskou. V praxi pak ale jejich schopnost dojet za uživatelem z různých míst Karlovarského kraje
fakticky závisí na aktuální kapacitě služby a rozsahu úkonů, které daný uživatel potřebuje. Platí tak
úměra, že čím delší dojezdová vzdálenost od sídla (zázemí) služby za uživatelem a čím kratší doba,
po kterou mu mají být úkony poskytovány, tím větší problém je službu zajistit (resp. tím se stává
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Periferní oblast znamená oblast okrajová. Není exponovaná z hlediska ekonomického a typicky se zde nachází
velmi málo průmyslu. Povětšinou jde o venkovské oblasti, s nízkou hustotou osídlení a o oblasti mimo
koncentraci socioekonomických aktivit. Periferní oblast nemusí být chudá (často naopak) a nejde tudíž o oblast,
které by se nutně muselo týkat sociální vyloučení.
30
Sociální službu osobní asistence konkrétně nabízely tyto organizace: Agentura domácí péče LADARA o.p.s.,
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., Dveře do kořán z.s., Agentura osobní asistence
a sociálního poradenství, o.p.s. a 15. přední hlídka RoyalRangers Mariánské Lázně. Poslední organizace, která
nabízela tuto služba, byla společnost Joker z.s. K datu 4.1.2020 však společnost ukončila registraci
a poskytování této služby. V důsledku ukončení služby nebyla společnost Joker z.s. zahrnuta do vlastního
šetření, které zpracovatelé realizovali v průběhu listopadu a prosince 2019 mezi 21 poskytovateli pečovatelské
služby, 5 poskytovateli osobní asistence a 1 poskytovatelem tísňové péče. Data a údaje o sociální službě osobní
asistence společnosti Joker z.s. nebyla v rámci zpracování dokumentu sledována a o tomto poskytovateli není
nikde dále pojednáno.
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zajištění takové služby pro poskytovatele finančně neefektivní/nerentabilní).
Stejně jako u pečovatelské služby, problematický je dojezd do obcí vzdálených od center
jednotlivých ORP. V ORP Ostrov není služba dostupná vůbec.
Poskytovatelé osobní asistence hodnotí svoje služby jako vytížené, schopnost flexibilně (tj.
bezprostředně) reagovat na potřeby nových uživatelů mají dva poskytovatelé (Agentura osobní
asistence a sociálního poradenství, o.p.s. a Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,
o.p.s.). Všichni poskytovatelé mají snahu zahájit poskytování služby bezodkladně, ne vždy jsou ale
schopni uspokojit zjištěné potřeby uživatele v plném rozsahu.
Řada uživatelů osobní asistence (dle kvalifikovaného odhadu poskytovatelů jde o 20 až 30 %) je
současně uživateli služby pečovatelská služba.
ORP Aš (5 obcí)
V území ORP Aš působí jediný poskytovatel pečovatelské služby – Město Aš. Službu poskytuje nejen
v terénu, ale nabízí ji i ambulantní formou. V roce 2018 byla pečovatelská služba poskytnuta u
zhruba 4,2 % obyvatel ORP Aš v seniorském věku (v terénní formě, ambulantně pak u 0,3 % seniorů),
což odpovídá krajskému průměru31 Karlovarského kraje.
Důležité je však zmínit, že služba není poskytována na celém území ORP Aš rovnoměrně, tedy ve
všech místech, kde potencionální uživatelé žijí. Ve třech obcích na území ORP – Hazlov, Krásná,
Podhradí – nemají občané pečovatelskou službu k dispozici, což zasahuje 12,99 % ze všech seniorů,
kteří v ORP Aš žijí (13 % z věkové skupiny 85 let +). Pečovatelská služba je poskytována ve městě Aš a
jeho nejbližším okolí (Doubrava, Dolní a Horní Paseky, Vernéřov a Mokřiny) a v obci Hranice.
Poskytovatel nabízí své služby i do dalších obcí, ty však zatím ke sjednání dohody o poskytnutí
pečovatelské služby s poskytovatelem nepřistoupily.
Z hlediska vykázaného rozložení příjemců PNP mezi uživateli pečovatelské služby v roce 2018 byla
zhruba polovina (52,75 %) bez přiznaného PNP, což je v rámci krajského srovnání nadprůměrný stav
a celkově ze všech ORP v kraji také nejvyšší. Oproti roku 2015 (kdy bylo 73,7 % ze všech uživatelů
bez přiznaného PNP) však došlo ke značnému snížení.
Mezi uživateli pečovatelské služby bylo 8,92 % ze všech příjemců PNP v ORP.
Pro seniory a OZP v ORP Aš jsou k dispozici další terénní a ambulantní služby. Službu osobní
asistence nabízí 1 organizace.
ORP Cheb (21 obcí)
V ORP Cheb působí tři poskytovatelé pečovatelské služby – Město Františkovy Lázně32, Správa
zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace a společnost Pomoc v nouzi, o.p.s.
Službu poskytují nejen v terénu, ale první dva poskytovatelé nabízí i ambulantní formu služby. V roce
2018 byla pečovatelská služba poskytnuta u zhruba 2 % obyvatel ORP v seniorském věku (v terénní
formě, ambulantně pak u 0,83 % seniorů), což je ze všech OPR v kraji nejméně a je tedy výrazně pod
krajským průměrem33.

31

Krajský průměr činí 4,36 %.
U poskytovatele Město Františkovy Lázně se nepodařilo v rámci vlastního kvalitativního šetření ověřit údaje,
mimo jiné například o dostupnosti služby. Zpracovatelé tedy vycházeli pouze z údajů, které získali o
poskytovateli v Registru poskytovatelů sociálních služeb a na webových stránkách organizace.
33
Krajský průměr činí 4,36 %.
32
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Také v ORP Cheb platí, že služba není poskytována na celém území OPR rovnoměrně, tedy ve všech
místech, kde senioři žijí. Ve 13 obcích34(z celkových 21) na území ORP nemají občané pečovatelskou
službu k dispozici, což zasahuje 12,45 % ze všech seniorů, kteří v ORP Cheb žijí (12,39 % z věkové
skupiny 85 let a více). Pečovatelská služba je poskytována ve velkých městech – Cheb, Františkovy
Lázně a v dalších 6 obcích (Luby, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Plesná a Pomezí nad Ohří), kde – až
na jednu výjimku35 – poskytuje služby vždy organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Poskytovatelé jsou
připraveni službu zahájit bezprostředně po provedeném jednání se zájemcem
o službu, bez jakékoliv čekací doby.
Z hlediska vykázaného rozložení příjemců PNP mezi uživateli pečovatelské služby v roce 2018 byla
zhruba polovina (51,79 %) bez přiznaného PNP, což je v rámci krajského srovnání nadprůměrný
stav36. Oproti roku 2015 (kdy bylo 64,3 % ze všech uživatelů bez přiznaného PNP) opět došlo ke
značnému snížení.
Mezi uživateli pečovatelské služby bylo 4,38 % ze všech příjemců PNP v ORP.
Pro seniory a OZP v ORP Cheb jsou k dispozici další terénní a ambulantní služby. Službu osobní
asistence nabízí v tomto ORP hned 3 organizace (Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského
kraje, o.p.s., Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. a 15. přední hlídka
RoyalRangers Mariánské Lázně).
ORP Karlovy Vary (41 obcí)
V ORP Karlovy Vary působí 7 poskytovatelů pečovatelské služby. Služba je poskytována pouze
v terénu, ambulantní forma není k dispozici, což je oproti stavu v roce 2016 změna. V roce 2018 byla
pečovatelská služba poskytnuta u 6,74 % obyvatel ORP v seniorském věku, což je ze všech OPR
v Karlovarském kraji nejvíce.
Také v tomto ORP platí, že služba není poskytována na celém území OPR rovnoměrně, tedy ve všech
místech, kde senioři žijí. V 53,7 % obcí37 v ORP Karlovy Vary (cože je 22 obcí z celkových 41 obcí)
nemají občané pečovatelskou službu k dispozici, což zasahuje 9,37 % ze všech seniorů, kteří v ORP
Karlovy Vary žijí (6,75 % z věkové skupiny 85 let a více). Pečovatelská služba je poskytována v celkem
19 obcích – v Karlových Varech a okolních menších obcích (Andělská Hora, Bochov, Bražec, Březová,
Dalovice, Hory, Chodov, Jenišov, Kolová, Kyselka, Mírová, Otovice, Pila a Sadov) a dále v menších
městech (Žlutice, Toužim, Nejdek, Nová Role). V některých obcích působí či je ochotno působit i více
poskytovatelů (například Bražec, Dalovice, Jenišov, Kolová).
Ne všichni poskytovatelé pečovatelské služby jsou schopni zahájit pečovatelskou službu
bezodkladně, s krátkou čekací dobou (cca do 2 týdnů) je nutné počítat u poskytovatele Agentura
domácí péče LADARA, o.p.s. a u Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o.
Z hlediska vykázaného rozložení příjemců PNP mezi uživateli pečovatelské služby v roce 2018 je
pouze 39,78 % uživatelů bez přiznaného PNP, což je v rámci krajského srovnání podprůměrný stav38.
Oproti roku 2015 (kdy bylo 58 % ze všech uživatelů bez přiznaného PNP) opět došlo ke značnému
34

Dolní Žadnov, Křižovatka, Libá, Lipová, Milhostov, Odrava, Okrouhlá, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký
Luh, Vojtanov.
35
Jde o obec Pomezí nad Ohří, kde pečovatelskou službu nabízí organizace Správa zdravotních a sociálních
služeb Cheb, příspěvková organizace.
36
Krajský průměr činí 43 %.
37
Jde o tyto obce: Bečov nad Teplou, Božičany, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Hradiště, Chýše, Krásné Údolí,
Nové Hamry, Otročín, Pšov, Smolné Pece, Stanovice, Smolná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Útvina, Valeč,
Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec.
38
Krajský průměr činí 43 %.
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snížení.
Mezi uživateli pečovatelské služby byla čtvrtina (25,3 %) ze všech příjemců PNP v ORP.
Pro seniory a OZP v ORP Karlovy Vary jsou k dispozici další terénní a ambulantní služby. Službu
osobní asistence nabízí v tomto ORP hned 4 organizace (Agentura domácí péče LADARA o.p.s.,
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., Dveře do kořán z.s., Agentura osobní
asistence a sociálního poradenství, o.p.s.).
ORP Karlovy Vary jako jedno ze dvou ORP v Karlovarském kraji, disponuje službou tísňová péče.
Poskytovatel (Agentura domácí péče LADARA o.p.s.) je schopen službu zahájit bez čekací doby, a to
mimo jiné i proto, že o službu není mezi seniory a OZP příliš velký zájem.
ORP Kraslice (8 obcí)
V ORP Kraslice působí 3 poskytovatelé pečovatelské služby – Město Kralice, Město Rotava
a organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Službu poskytují pouze terénní formou. V roce 2018 byla
pečovatelská služba poskytnuta u zhruba 3,7 % obyvatel ORP v seniorském věku, což je hodnota pod
krajským průměrem39.
I pro ORP Kraslice platí, že služba není poskytována na celém území OPR rovnoměrně, tedy ve všech
místech, kde senioři žijí. V 5 obcích (62,5 %) na území ORP (Bublava, Jindřichovice, Přebuz, Stříbrná,
Šindelová40) nemají občané pečovatelskou službu k dispozici, což zasahuje 14,6 % ze všech seniorů,
kteří v ORP Kraslice žijí (11,62 % z věkové skupiny 85 +). Pečovatelská služba je poskytována ve
městě Kraslice, Rotava a Oloví. Poskytovatelé nabízí své služby i do dalších obcí, ti však zatím ke
sjednání dohody s poskytovateli nepřistoupily. Všichni zmínění poskytovatelé jsou připraveni službu
zahájit bezprostředně po provedeném jednání se zájemcem o službu, bez čekací doby.
Z hlediska vykázaného rozložení příjemců PNP mezi uživateli pečovatelské služby v roce 2018 bylo
bez přiznaného PNP 40,22 %, což je v rámci krajského srovnání podprůměrný stav41. Oproti roku
2015 (kdy bylo 70 % ze všech uživatelů bez přiznaného PNP) došlo k nejvýraznějšímu snížení tohoto
ukazatele ze všech ORP v Karlovarském kraji.
Mezi uživateli pečovatelské služby bylo 12,87 % ze všech příjemců PNP v ORP.
Pro seniory a OZP v ORP Kraslice jsou k dispozici další terénní a ambulantní služby. Službu osobní
asistence nabízí jedna organizace (Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.).
ORP Mariánské Lázně (14 obcí)
V ORP Mariánské Lázně působí 2 poskytovatelé pečovatelské služby – Domov pro seniory a dům
s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace a Pečovatelská služba v Teplé,
příspěvková organizace. První poskytovatel nabízí pouze terénní formu služby. Pečovatelská služba
v Teplé, příspěvková organizace nabízí též ambulantní formu. V roce 2018 byla pečovatelská služba
poskytnuta u 2,73 % obyvatel ORP v seniorském věku (terénní forma), což je hodnota pod krajským
průměrem42. Ambulantní forma nebyla využita.
I pro ORP Mariánské Lázně platí, že služba není poskytována ve všech obcích, toto ORP je však
z hlediska pokrytí obcí pečovatelskou službou nejlépe zajištěné v celém Karlovarském kraji. Pouze ve
39

Krajský průměr činí 4,36 %.
Do všech obcí, kde není aktuálně poskytována pečovatelská služba, je ochoten dojíždět některý z místních
poskytovatelů. Podmínkou je finanční spoluúčast obce.
41
Krajský průměr činí 43 %.
42
Krajský průměr činí 4,36 %.
40
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4 obcích (28,6 %) na území ORP (Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Trstěnice) nemají občané
pečovatelskou službu k dispozici, což zasahuje 3,25 % ze všech seniorů, kteří v ORP Mariánské Lázně
žijí (0,67 % z věkové skupiny 85 let a více). Pečovatelská služba je poskytována ve městech
Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Teplá a v obcích Drmoul, Stará Voda, Tři Sekery, Valy, Velká
Hleďsebe, Vlkovice, Zádub – Závišín. Poskytovatelé jsou připraveni službu zahájit bezprostředně po
provedeném jednání se zájemcem o službu, bez čekací doby.
Z hlediska vykázaného rozložení příjemců PNP mezi uživateli pečovatelské služby v roce 2018 bylo
bez přiznaného PNP 33,55 %, což je v rámci krajského srovnání podprůměrný stav43. Oproti roku
2015 (kdy bylo 54,1 % ze všech uživatelů bez přiznaného PNP) došlo ke snížení tohoto ukazatele.
Mezi uživateli pečovatelské služby bylo 12,68 % ze všech příjemců PNP v ORP.
Pro seniory a OZP v ORP Mariánské Lázně jsou k dispozici další terénní a ambulantní služby. Službu
osobní asistence nabízí jedna organizace (15. přední hlídka RoyalRangers Mariánské Lázně).
ORP Ostrov (15 obcí)
V ORP Ostrov působí 2 poskytovatelé pečovatelské služby – společnost Res vitae, z.s. a organizace
Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o. Službu poskytují pouze terénní formou. Ani jedna z těchto dvou
organizací primárně nesídlí v ORP Ostrov, samostatné údaje za ORP Ostrov tedy nejsou k dispozici
a nelze tedy zhodnotit, kolika % seniorů byla služba v roce 2018 poskytnuta. Stejně tak není
k dispozici údaj o rozložení příjemců PNP mezi uživateli pečovatelské služby.
ORP Ostrov je ORP s nejnižším pokrytím pečovatelskou službou, v celkem 10 obcích (Abertamy, Boží
Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Krásný Les, Merklín, Potůčky, Stráž nad Ohří,
Velichov), což je 66,7 % ze všech obcí v ORP, nemají občané pečovatelskou službu k dispozici. Tento
fakt zasahuje 16,27 % ze všech seniorů, kteří v ORP Ostrov žijí (10,29 % z věkové skupiny 85 +).
Pečovatelská služba je dle vyjádření poskytovatelů k dispozici v obcích Hroznětín, Jáchymov, Ostrov,
Pernink, Vojkovice. Organizace Res vitae, z.s. je schopna zahájit poskytování služby bez čekací doby,
organizace Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o. vykazuje čekací dobu (cca 1-2 týdny).
Pro seniory a OZP v ORP Ostrov jsou k dispozici další terénní a ambulantní služby. Službu osobní
asistence zde aktuálně (k 31.12.2019) nerealizuje žádný z poskytovatelů.
ORP Sokolov (30 obcí)
V ORP Sokolov působí 8 poskytovatelů44 pečovatelské služby. Službu poskytují nejen v terénu, ale
nabízí i ambulantní formu. V roce 2018 byla pečovatelská služba poskytnuta u zhruba 5,13 %
obyvatel ORP v seniorském věku (v terénní formě, ambulantně pak u 0,08 % seniorů), což je nad
krajským průměrem45.
Také v ORP Sokolov platí, že služba není poskytována na celém území OPR rovnoměrně, tedy ve
všech místech, kde senioři žijí. Ve 12 obcích46(z celkových 30) na území ORP nemají občané
pečovatelskou službu k dispozici, což zasahuje 7,64 % ze všech seniorů, kteří v ORP Sokolov žijí (5,34
% z věkové skupiny 85 +). Pečovatelská služba je tak poskytována v 18 obcích – Březová, Dolní Nivy,
43

Krajský průměr činí 43 %.
Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s., DOP – HC s.r.o., Město Habartov, Město Chodov, Pečovatelská
služba, příspěvková organizace, Pomoc v nouzi, o.p.s., Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace,
Agentura domácí péče LADARA, o.p.s.
45
Krajský průměr činí 4,36 %.
46
Bukovany, Citice, Dasnice, Josefov, Kaceřov, Královské Poříčí, Nová Ves, Rovná, Tatrovice, Těšovice, Vintířov,
Vřesová.
44
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Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Máří, Chodov, Krajková, Krásno, Kynšperk nad
Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava a Šabina.
Všichni poskytovatelé jsou připraveni službu zahájit bezprostředně po provedeném jednání se
zájemcem o službu, bez čekací doby.
Z hlediska vykázaného rozložení příjemců PNP mezi uživateli pečovatelské služby v roce 2018 byla
zhruba polovina (52,06 %) bez přiznaného PNP, což je v rámci krajského srovnání nadprůměrný
stav47. Oproti roku 2015 (kdy bylo 67,5 % ze všech uživatelů bez přiznaného PNP) opět došlo ke
snížení.
Mezi uživateli pečovatelské služby bylo 14,98 % ze všech příjemců PNP v ORP.
Pro seniory a OZP v ORP Sokolov jsou k dispozici další terénní a ambulantní služby. Službu osobní
asistence nabízí v tomto ORP 2 organizace (Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,
o.p.s., Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.).
Zdroje dat: Výstupy z kvantitativního a kvantitativního šetření 2019–2020 (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J.
Špatenka a L. Marek)

5.2

Potřeby seniorů ve vztahu k terénním a ambulantním sociálním
službám

Závěry z realizované kvalitativní analýzy jsou především určeny k další diskusi. Je třeba zdůraznit, že
zjištění vychází z názorů a zkušeností oslovených respondentů (především zástupců místních
samospráv obcí I. a II. typu48, nejedná se tedy o fakticky doložené informace (např. na základě
statistických dat, registru poskytovatelů sociálních služeb, zákona o sociálních službách apod.).
Zjištění ze šetření roku 2020 však na druhou stranu potvrdila informace, které byly zjištěny v rámci
realizovaného šetření v letech 2017 a 201349, přestože se lišila cílová skupina respondentů. V letech
2013 a 2017 byli účastníci především senioři, v roce 2020 jsme informace získávali především od
zástupců místních samospráv obcí I. a II. typu, jelikož se v předešlých šetřeních ukázalo, že jsou to
právě oni, na které se senioři se svými problémy obrací, a právě od nich očekávají pomoc či podporu.
Pro doplnění informací jsme do šetření také zapojili zástupce vybraných poskytovatelů sociálních
služeb v území. Můžeme tak soudit, že se jedná o dlouhodobé trendy v názorech seniorů a ohledně
seniorů na zajištění péče, pomoci a podpory ve stáří.

POPIS SITUACE
Většina seniorů v Karlovarském kraji, tak jako kdekoliv jinde, chce žít doma až do konce svého života,
tedy i v momentě, kdy na to sami již nebudou stačit.50 Je proto třeba v tomto směru seniory
podporovat tak, aby s pomocí rodiny, sociálních služeb, případně služeb návazných mohli žít doma i v
pokročilém věku, při vážné nemoci nebo po úraze způsobem, na který byli dosud zvyklí. Proto je
47

Krajský průměr činí 43 %.
Obec I. typu je obec s obecním úřadem, obec II. typu je obec s pověřeným obecním úřadem
49
Šetření z roku 2017 „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů
a osob se zdravotním postižením (část B)“, šetření z roku 2013 „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje
v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“
50
Podle aktuálního sociologického šetření (tisková zpráva vydána 5.2.2020) Institutu sociální práce, z.s.,
realizovaného ve spolupráci NMS MarketResearch 8 z 10 Čechů chce dál ŽÍT DOMA, i když se stanou závislí na
pomoci dalších osob. Naprostá většina Čechů by tak i při výrazném zhoršení zdravotního stavu dala přednost
péči v domácnosti, s možností podpory dostupných terénních sociálních služeb.
48

34

třeba zajistit komplexní pomoc prostřednictvím potřebné, dostatečně rozvinuté a dostupné sítě
terénních i ambulantních sociálních a zdravotních služeb.
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Tabulka 7 Doporučení vzešlá z podnětů účastníků kvalitativního šetření – terénní
a ambulantní služby
1. ZAJISTIT DOSTUPNOST TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO VŠECHNY OBYVATELE KRAJE
(VE VŠECH OBCÍCH)
-

Podporovat dostupnost terénních služeb i v malých a odlehlých obcích kraje – zejména
se jedná o obce I. typu (motivovat obce pro zapojení do systému financování,
podporovat již stávající poskytovatele terénních služeb v rozšíření kapacit, zvýšit
informovanost místních samospráv o systému financování sociálních služeb). Zaměřit se
na lokality, kde jsou terénní sociální služby nedostupné.

-

Zohlednit vyšší náklady služeb poskytovaných v terénu ve venkovských lokalitách kraje
v souvislosti s vyššími náklady a nižším počtem klientů v jednotlivých obcích.

2. I NADÁLE PODPOROVAT ČASOVOU FLEXIBILITU TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
-

Podporovat dostupnost pečovatelské služby ve večerních hodinách a o víkendech.

-

Zajistit a podporovat fungování „pohotovostních“ kapacit služeb s možností reakce na
akutní potřeby klientů či zájemců o službu.

3. ZAJISTIT DOSTUPNOST AMBULANTNÍCH A KRÁTKODOBÝCH POBYTOVÝCH (ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY, INSTITUT PŘECHODNÝCH POBYTŮ, DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘE, CENTRA
DENNÍCH SLUŽEB, APOD.)
-

Podle ministerstva práce a sociálních věcí je 70–90 % veškeré dlouhodobé péče
poskytováno rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími51. Především krátkodobé
pobytové sociální služby neformálním pečujícím poskytnou úlevu v péči, případně jim
umožní nepřerušit pracovní kariéru či si udržet sociální vazby.

4. PODPOROVAT PALIATIVNÍ PÉČI
-

Paliativní péče je důležitá pro všechny, a to bez ohledu na to, zda prožívají závěr života
doma, v domově pro seniory nebo v nemocnici

-

Dostupná paliativní péče patří do komplexní podpory neformálních pečujících.

-

Velmi důležité je propojení spolupráce sociálních a zdravotních služeb.

5. PODPOROVA OBCÍ I. A II. TYPU
-

Podpora zajištění sociální práce na obcích.

-

Poskytování informací obcím ze strany kraje (například vydání a distribuce katalogů
poskytovatelů sociálních služeb).

-

Poskytování a propagace informací o veřejném opatrovnictví.

-

Podpora malých obcí při řešení problematiky osob se zdravotním postižením.

Zdroje dat: Výstupy z kvantitativního šetření 2020 (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J. Špatenka a L. Marek)

51

Viz https://socialnipolitika.eu/2020/02/pruzkum-naprosta-vetsina-cechu-preferuje-peci-doma-domovy-proseniory-by-volila-mene-nez-ctvrtina-z-nich/
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PŘÍNOSY NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ
1. Pozitivní vliv na psychickou a fyzickou aktivitu seniorů (pocit bezpečí a jistoty i ve vztahu k
budoucnosti).
2. Prodloužení doby, kdy senior setrvává v domácím prostředí.
3. Zamezení vyčleňování ze společenského prostředí, zachování sociálních kontaktů.
4. Omezení potřebnosti pobytových sociálních služeb.
5. Podpora neformálních pečujících.
Ze šetření též vyplynula potřeba řešit v oblastech přímo souvisejících se sociálními službami tato
témata (pořadí je náhodné, neurčuje prioritu):
Tabulka 8 Doporučení vzešlá z podnětů účastníků kvalitativního šetření – návazné služby
- PODPOROVAT SOBĚSTAČNOST SENIORŮ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ (zajistit dostupnost služeb,
zajistit dostupnost zdravotní péče, případně zajistit dostupnost vhodné dopravy)
-

PODPOROVAT OBCE V BUDOVÁNÍ TZV. SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ (pro soběstačné seniory
a částečně soběstačné seniory, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách bydlení jako je
bariérové sociální příslušenství, topení v kamnech, bariérový přístup do bytu apod.)

-

PODPOROVAT SPOLEČENSKÝ ŽIVOT SENIORŮ (setkávání, vícegenerační komunitní akce,
seniorské kluby a zájmové organizace)

-

ZAJISTIT INFORMOVANOST SENIORŮ (o možnostech trávení volného času, o dění
v obcích, městech, o možnostech pomoci, podpory a péče, o sociálních dávkách)

-

ZAJISTIT INFORMOVANOST NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH (o možnostech pomoci,
podpory a péče, o sociálních dávkách)

-

ZAJISTIT INFORMOVANOST ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV (o možnostech pomoci,
podpory a péče, o systému financování sociálních služeb, zvyšovat jejich kompetence
v sociální oblasti, podporovat proces komunitního plánování sociálních služeb
a zapojení zástupců obcí I. a II. typu do tohoto procesu)

Zdroje dat: Výstupy z kvantitativního šetření 2020 (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J. Špatenka a L. Marek)
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5.3

Doporučení pro rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálních
služeb

Tabulka 9 Doporučení do roku 2030 – terénní a ambulantní sociální služby
 Podpořit zajištění terénní formy pečovatelské služby na celém území ORP Aš, tj. v těchto
obcích: Hazlov, Krásná, Podhradí.


Podpořit zajištění terénní formy pečovatelské služby na celém území ORP Cheb, tj. v těchto
obcích: Dolní Žadnov, Křižovatka, Libá, Lipová, Milhostov, Odrava, Okrouhlá, Poustka, Skalná,
Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov.



Podpořit zajištění terénní formy pečovatelské služby na celém území ORP Karlovy Vary,
tj. v těchto obcích: Bečov nad Teplou, Božičany, Černava, Čichalov, Děpoltovice, Hradiště,
Chýše, Krásné Údolí, Nové Hamry, Otročín, Pšov, Smolné Pece, Stanovice, Smolná, Šemnice,
Štědrá, Teplička, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec.



Podpořit zajištění terénní formy pečovatelské služby na celém území ORP Kraslice,
tj. v těchto obcích: Bublava, Jindřichovice, Přebuz, Stříbrná, Šindelová.



Podpořit zajištění terénní formy pečovatelské služby na celém území ORP Mariánské Lázně,
tj. v těchto obcích: Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Trstěnice.



Podpořit zajištění terénní formy pečovatelské služby na celém území ORP Ostrov, tj. v těchto
obcích: Abertamy, Boží Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Krásný Les, Merklín,
Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov.



Podpořit zajištění terénní formy pečovatelské služby na celém území ORP Sokolov,
tj. v těchto obcích: Bukovany, Citice, Dasnice, Josefov, Kaceřov, Královské Poříčí, Nová Ves,
Rovná, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová.



Podpořit zajištění dostatečné kapacity terénních sociálních služeb, zejména terénní
pečovatelské služby a osobní asistence, a to zejména v ORP Ostrov a ORP Cheb.



Zajistit dostupnost služeb (odlehčovací služby, případně přechodných pobytů), které podpoří
pečující osoby při péči o osobu blízkou a jinou.



Podpořit vyhledávání (sociální práce na obcích, depistážní činnost, síťování služeb
a potencionálních zájemců, podpora šíření informací o terénních službách, podpora
a informování zástupců malých obcí atd.) a tím podpořit intenzivnější zajištění terénní
službou příjemců PNP (zejména ORP Cheb, ORP Aš a ORP Ostrov).



Sledovat a pravidelně (1x ročně) ve spolupráci s poskytovateli služeb vyhodnocovat
informace a údaje o kapacitě terénních služeb (zejména pečovatelské služby a osobní
asistence), a to údaje o:
o
o
o
o

počtech odmítnutých zájemců z důvodu kapacity,
čekací lhůtě na zajištění služeb,
flexibilitě služby (schopnost řešit výkyvy poptávky),
vytíženosti pracovníků v přímé práci, prostoje v práci.
38



Dále realizovat a podporovat aktivity vedoucí k transformaci pečovatelských služeb, a to
zejména:
o Podporovat trend zvyšování časové dostupnosti terénní pečovatelské služby
(dostupnost služby ve večerních hodinách, víkendy, svátky),
o Podpořit trend zajištění intenzivní, nezbytné a komplexní podpory uživatelů
odkázaných na pomoc jiné fyzické osoby v jejich domácím prostředí,
o Podpořit jednotné porozumění a vykazování údajů o kapacitě služby, a to zejména
údaj o okamžité kapacitě služby,
o Podpořit snižování podílu uživatelů bez PNP v terénních službách (zejména ORP Aš,
ORP Cheb a ORP Sokolov).

Zdroje dat: Výstupy z kvantitativního a kvantitativního šetření 2019–2020 (P. Dobiášová, Z. Skřičková, J.
Špatenka a L. Marek)
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Příloha č. 1 - Obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(ORP)
ORP Aš
Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí

ORP Cheb
Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový
Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov

ORP Karlovy Vary
Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice,
Hory, Hradiště, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role,
Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička,
Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice

ORP Mariánské Lázně
Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice,
Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín

ORP Kraslice
Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová

ORP Sokolov
Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří,
Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket,
Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná

ORP Ostrov
Abertamy, Boží Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín,
Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice
Zdroj: Územně identifikační registr
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