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Máte dotaz? Pište na rpsn@cncenter.cz

Využijte pomoc státu
Pečujete? Nestyďte 
se využít pomoc stá-
tu! Budete potřebo-
vat jen čas, energii a 
trpělivost. Většina pe-
něz sice »jde« za člo-
věkem, o kterého pe-
čujete, život ale usnad-
ní i vám. 
● Příspěvek na péči 
je určen pro lidi, kteří 
jsou závislí na péči jiné 
osoby. Žádá ten, kdo 
péči potřebuje. Získa-
né peníze může po-
užít na péči podle své-
ho uvážení. 
● Příspěvek na zvláštní 
pomůcky je pro ty, kte-
ří mají zdravotní posti-
žení tělesné, sluchové, 
zrakové nebo těžkou či 
hlubokou mentální re-
tardaci.
● Příspěvek na mobili-
tu je určen pro ty, kteří 
potřebují být opakova-
ně v měsíci dopravová-
ni z léčebných důvodů. 
Je podmíněn průka-
zem ZTP nebo ZTP/P.
● Příspěvek na bydlení 
je určen pro ty, jejichž 

náklady na bydlení pře-
sahují 30 % příjmů ro-
diny (v Praze 35 %).  
● Příspěvek na živo-
bytí je pomoc lidem s 
nedostatečnými pří-
jmy, kterým má pomo-
ci s úhradou základních 
potřeb. 
● Doplatek na bydle-
ní je pro ty, kterým ani 
příspěvek na bydle-
ní nezajistí dostatek fi -
nancí k úhradě nákladů 
na bydlení.
● Mimořádná okamži-
tá pomoc je jednorázo-
vá dávka. Oproti ostat-
ním dávkám se posky-
tuje ve specifi ckých 
případech i lidem, kte-
ří by běžně měli dosta-
tečné příjmy a na jiné 
dávky neměli nárok.
● Průkaz osoby se 
zdravotním postiže-
ním poskytuje osobám, 
které na něj mají nárok, 
řadu výhod a úlev.

Žebráci z láskyŽebráci z lásky
PRAHA – Jsou neviditelní. Bez od-
měny a ocenění dobrovolně peču-
jí o své staré a nemocné příbuzné. 
Svou péčí pomáhají státu, sami se 
na to ale doplácejí vážnými fi nanč-
ními i psychickými problémy. 

Požár alzheimer centra 
ukázal na problémy spo-
jené se stářím. Jenže po-
byt v zařízení pro seniory 
si může dopřát jen část dů-
chodců. Odrazují je dlouhé 
čekací lhůty a často i vyso-
ké ceny. Navíc polovina 
seniorů chce prožít zbytek 
života doma. Péči o ně pak 
přebírají jejich blízcí. 

Bez peněz, bez 
pomoci, bez ocenění
O své blízké neformálně 
pečují statisíce lidí. Část z 
nich je ale tzv. neviditelná. 
Ofi ciální statistiky o nich 
mlčí, protože za svou péči 
nedostávají žádné peníze a 
nevyužívají ani žádné od-
lehčovací služby.  Nej-
častěji se jedná o ženy ve 
věku 36 – 64 let. Bojují s 

nedostatkem fi nancí, de-
privací způsobenou stre-
sem či zhoršenými part-
nerskými vztahy.

Chudí pečující 
= chudí senioři

Odborníci varují, že pokud 
se nezmění systém, z chu-
dých neformálně pečují-
cích se stanou chudí se-
nioři. Téměř polovina totiž 
kvůli péči nezvládá práci 
na plný úvazek. „To vede 
k propadu příjmů, kte-
rý lidé často řeší tím, že 
postupně čerpají úspo-
ry na penzi nebo třeba 
peníze odložené stranou 
na rekonstrukci domo-
va. Když tyto prostřed-
ky dojdou, jsou ohroženi 
příjmovou chudobou,“ 
říká Aleš Rod, ředitel Cen-
tra ekonomických a trž-
ních analýz. Podle něj si-
tuaci ještě zhorší aktuál-
ní růst cen. „Běžný člověk 
má možnost se infl aci brá-
nit placenou prací přesčas. 
To nebudou moci udělat 
neformálně pečující, kteří 
jednoduše žádný volný čas 
nemají,“ dodává.

Neexistují přesné údaje, 
jak velká je armáda ne-
formálně pečujících? Po-
dle iniciativy Pečuj doma 
je to až 1 milion osob. 
Znaky neviditelnosti vy-
kazuje 200 000 z nich. 

Většina chce dožít doma
Polovina Čechů chce ve stáří i přes ome-
zenou soběstačnost žít doma, v péči ro-
diny. Vyplývá to z květnového výzku-
mu projektu Neviditelní. Většina blízkých 
(85 %) jim chce tohle přání splnit. Více než 
polovina (55 %) chce svým rodičům vrátit 
jejich péči. Dalším důvodem je jistota, že 
o blízkého bude dobře postaráno, i pocit 

užitečnosti (40 %). Naopak svěřit péči do 
cizích rukou by se odhodlalo jen 13 % lidí. 
Jenže i ti, kteří by se starat chtěli, mají z 
péče obavy. Nejvíce se bojí:  
✔  psychické zátěže (56 %)
✔  nedostatku fi nancí (48 %)
✔  dostatečnosti péče (33 %)
✔ fyzické zátěže (30 %)

Jak nevypustit duši
Průměrná délka, po kte-
rou se neformálně peču-
jící starají, dosahuje 10,4 
roku. Málokdo si předem 
dokáže představit, jak to 
bude náročné. „Lidé čas-
to na začátku nemají do-
statek znalostí a infor-
mací týkajících se péče 
a jsou na ni sami. Vše ob-
vykle začíná propuště-
ním blízkého z nemocni-
ce nebo zjištěním nepří-
jemné diagnózy. Ihned 
je nejlepší komunikovat 
přímo s ošetřujícím léka-
řem,“ vysvětluje Magda-
léna Grünbecková z Pe-
čuj doma.
● Promluvte si s lékařem 
a ujasněte si, jaká je oče-
kávaná délka péče a co 
bude obnášet.
● Sežeňte si předem in-
formace ohledně péče. 
„Důležité je vědět, na 

koho se mohu v přípa-
dě potřeby obrátit,“ říká 
Grünbecková. Je dobré 
předem upravit i domác-
nost, aby byla pro ne-
mocného vhodná a bez-
bariérová.
● Hledejte pomoc. „Je 
velmi důležité zhodno-
tit své síly a pokusit se 
najít někoho, kdo by vás 
občas vystřídal a podpo-
řil, abyste na vše nebyli 
sami,“ radí Grünbecková.
● Nespoléhejte se jen na 
rodinu a přátele. Využij-
te stát a neziskové orga-
nizace (Pečuj doma nebo 
Starám se a pracuji).
● Nenechte se zviklat, 
i když váš blízký odmí-
tá pomoc »od cizích«. 
O péči se podělte, jinak 
může nedostatek odpo-
činku poznamenat i váš 
život. 

Poraďte 
se s lékaři
Poradit se ohledně péče a 
zdravotního stavu můžete 
s ošetřujícím a praktickým 
lékařem. Poradí:
● s léky a výživou
● s možnostmi využití 
ozdravných pobytů a lázní
● předepsáním materiální 
podpory (např. poukaz na 
hygienické pomůcky). 
Praktický lékař může pře-
depsat poskytování do-
mácí zdravotní péče – ná-
vštěvy zdravotní sestry. 
Domácí zdravotní péče 
ale není kompletně hra-
zena ze zdravotního po-
jištění.

Péče o blízkéPéče o blízké si vybírá krutou fi nanční daň si vybírá krutou fi nanční daň

Pomoc dalších členů rodiny

Dovážka jídla a terénní péče

Flexibilní přístup od svého zaměstnavatele (home office, zkrácený úvazek, ...)

Odlehčovací pomoc od neziskové organizace

Odbornou pomoc/školení, abych se uměl o blízkého postarat

Pomoc od psychologa/možnost mít si s kým promluvit

O blízkého bych se nestaral

Žádnou pomoc bych nechtěl
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JAKOU PÉČI BYSTE UVÍTALI PŘI PÉČI O OSOBU BLÍZKOU?
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Počet potřebných bude růst
V příštích dvaceti letech se 
podle demografi ckých od-
hadů může počet osob star-
ších 75 let až zdvojnásobit. S 
tím se samozřejmě zvýší i po-

čet lidí, kteří budou potřebo-
vat nějakou formu dlouhodo-
bé péče. Tlak na jejich blízké 
se bude zvyšovat a poroste 
počet neformálně pečujících.

Rada: O všechny dávky 
ze státní kasy se žádá 
na úřadech práce.

In
fo

gr
afi

 k
a


