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1. Úvod 
 
Sociální slu�by jsou oblastí, ve které dochází k mnoha změnám. Populace evropských 

zemí stárne a roste počet potencionálních klientů, stejně tak jako různorodost nabízených 
slu�eb. Mění se chápání klienta od pouhého pasivního příjemce k aktivnímu aktérovi 
ovlivňujícímu obsah i způsob doručení slu�by, posouvají se preference od ústavní péče k péči 
v men�í komunitě či rodině. Od oddělování sociální a zdravotní slo�ky péče se postupně 
přechází ke komplexní a alternativní organizaci slu�eb. Klesá zastoupení dobrovolné práce a 
mluví se o nutnosti systému celo�ivotního vzdělávání pracovníků, které by vytvořilo prostor 
pro profesionalizaci sociálních slu�eb a lep�í mo�nost kontroly jejich kvality. 

V   tomto kontextu si klademe následující otázky: Jaká je stávající situace na trhu 
pracovníků sociálních slu�eb v ČR? Mohou být pro nás inspirací otázky i způsoby ře�ení 
objevující se v jiných evropských zemích?  A předev�ím: Jaký je potenciál tvorby nových 
pracovních míst v sociálních slu�bách a jaké jsou podmínky jeho efektivního vyu�ití? Na tyto 
otázky se pokusíme v na�í zprávě odpovědět. 

Předkládaný text se skládá ze dvou základních částí. První je popisem vývoje a 
směřování sociálních slu�eb v zahraniční, zejména zemích EU, a to s důrazem na dopady 
tohoto vývoje na taměj�í trh práce. Druhá sleduje situaci v ČR, a to z pohledu několika 
hlavních aktérů: úřadů práce, nezaměstnaných a zaměstnavatelů (tedy poskytovatelů 
sociálních slu�eb). Tato část je svým charakterem mnohem empiričtěji pojata a přibli�uje 
stávající situaci na trhu pracovních míst v sociálních slu�bách i jeho budoucí potenciál. 
Celkově lze výslednou zprávu charakterizovat jako mozaiku slo�enou z mnoha různých 
pohledů, které z různých perspektiv nahlí�ejí oblast sociálních slu�eb a jejich propojení 
s trhem práce. 
 
1.1. Metodologie 

Kapitola o zahraničních zku�enostech vychází ze sekundární analýzy relevantní 
literatury. Česká  část je zalo�ena převá�ně na čtyřech �etřeních realizovaných na přelomu 
léta a podzimu roku 2000 � 1. dotazníkovém �etření úřadů práce, 2. dotazníkovém �etření 
nezaměstnaných v sedmi vybraných okresech, 3. dotazníkovém �etření poskytovatelů 
sociálních  slu�eb a 4. sedmi případových studií, které jsou komplexním pohledem na situaci 
sociálních slu�eb a jejich vliv na trh práce vybraných okresů.  

V prvním případě bylo obesláno v�ech 77 úřadů práce. Odpovědělo 64, tedy přibli�ně 
4/5 z nich. Dotazník se skládal z polootevřených a otevřených otázek a jeho cílem bylo přinést 
základní informace v otázkách náplně a organizace rekvalifikačních kurzů pro práci 
v sociálních slu�bách, zájmu o ně, budoucím uplatnění jejich absolventů a jejich typickém 
slo�ení z hlediska základních demografických charakteristik účastníků.  

V druhém případě byly přidány otázky do ankety zaměřené na problematiku 
poradenství, která byla součástí plnění grantového úkolu VÚPSV.1 Jednalo se o otázky 
zji�ťující míru zájmu uchazečů o práci v sociálních slu�bách a míru ochoty starat se o své 
rodiče (při hrazení péče z dávek rodičů). Anketní �etření bylo provedeno na sedmi vybraných 
okresních úřadech práce a jejich pobočkách, přičem� okresy byly vybírány tak, aby z hlediska 
reprezentativity odpovídaly hlavnímu zaměření terénního �etření. Jedná se o okresy Děčín, 
Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Ostrava a Písek. Bylo rozdáno 3500 anketních dotazníků (tj. 
500 na jeden okres), návratnost činila 51 %, výsledný soubor tedy má 1763 respondentů. 

                                                 
1 Jednalo se o dotazníkové �etření názorů evidovaných uchazečů o zaměstnání na spokojenost s poskytováním 
slu�eb úřadů práce, který byl součástí grantového úkolu  Úloha slu�eb zaměstnanosti při uplatňování státní 
politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce, jeho 3. etapy - 
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 



 5 

Podíl jednotlivých okresů na celku výběrového souboru se v�ak li�í (od 28 % v Jihlavě 
k necelým 4 % v Písku). Z  poboček celkem pochází necelá polovina navrácených anket (49 
%). 
 Záměrem třetího �etření bylo získat základní vhled do postoje zaměstnavatelů, tj. 
zjistit do jaké míry ji� dnes zaměstnávají uchazeče z řad nezaměstnaných a jak hodnotí jejich 
připravenost na povolání � např. z hlediska absolvovaných rekvalifikačních kurzů. 
Poskytovatelé byli vybíráni náhodně z předem připravených skupin podle zřizovatele a typu 
poskytovaných slu�eb. Bylo rozesláno 80 dotazníků a odpovědělo 34 poskytovatelů, tedy 
zhruba 2/5.  
 Poslední �etření bylo provedeno a vyhodnoceno externím spolupracovníkem Mgr. 
Pavlem Veselským a probíhalo ve stejných okresech jako anketa mezi nezaměstnanými.2 
V jeho rámci byly realizovány řízené  rozhovory na referátech sociálních věcí okresních úřadů 
a  u 34 poskytovatelů. Ti byli vybíráni tak, aby jejich slo�ení bylo co nejrozmanitěj�í 
z hlediska zřizovatele, typu slu�eb i cílových skupin klientů.3 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Původně měl součástí ankety být okres Frýdek-Místek, který byl a� na poslední chvíli nahrazen Ostravou. 
V tom se od sebe výběrový soubor obou �etření li�í. 
3 Subkapitola věnovaná tomuto výzkumu vychází zejména z dílčích i souhrnných závěrů, celková závěrečná 
zpráva je velmi podrobná, čítající 84 stran. 
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2. Zahraniční zku�enosti s �novými povoláními� 
 

Co jsou to �nová povolání� (�new jobs�)? A čím jsou �nová�? V evropských zemích, 
�ířeji v zemích OECD,4 se předev�ím v posledních deseti letech mluví o stavu, vývoji a 
potenciálu tzv. kvartéru, neboli sektoru slu�eb. Ve své práci se soustředíme převá�ně na 
sociální slu�by, a to slu�by péče o dítě a o seniory, ve kterých je růst poptávky nejvy��í a 
kterým je jak v českých, tak zahraničních studiích věnováno nejvíce pozornosti. Problémy 
slu�eb o posti�ené spoluobčany se částečně kryjí s problematikou péče o seniory (např. 
v otázce rozvoje osobní asistence či denních stacionářů a respitních center), na druhou stranu 
jsou, zvlá�tě v případě vá�ných posti�ení, více propojeny s medicínskou problematikou a 
vy�adují tak specifickou a vy��í kvalifikaci. Vzhledem k zaměření na�eho výzkumu na 
mo�nost vyu�ití slu�eb ke tvorbě nových pracovních míst je tedy částečně pomíjíme, resp. se 
jimi zabýváme pouze v souvislosti s komplexněj�í, více �sociální� prací. Navíc jedním z dále 
zmíněných trendů je podpora komplexního charakteru slu�eb, který od sebe neodděluje 
zdravotní (specializovanou) a sociální (méně kvalifikovanou) péči. Pouze okrajově se 
dotkneme slu�eb souvisejících s přípravou a doručováním jídla a potravin, úklidových slu�eb 
(v obou případech zejména v souvislosti se slu�bami pro seniory či rodiny s dětmi) a zcela 
stranou zůstanou dal�í slu�by typu turistiky, rekreace apod. 

Novost zaměstnání či práce v sociálních a jiných slu�bách spočívá v několika 
rovinách: v nových rolích práce s neostrými hranicemi práce placené a neplacené, formální a 
dobrovolné, v častěj�ím výskytu nových forem práce jako je práce na velmi krátké úvazky, 
sdílení pracovního místa, v novém způsobu řízení a organizaci práce, v nových způsobech 
financování apod. Nová nejsou jen pracovní místa  - ať u� z pohledu kvalitativního i prostého 
kvantitativního - nové je i chápání slu�eb, noví nejsou jen pracovníci, ale i jejich 
zaměstnavatelé (poskytovatelé slu�eb) a jejich zákazníci (klienti �kupující� si slu�bu).  

Tento trh či �mezitrh�5 -  jak bývá nazýván pro svou schopnost vytvářet most mezi 
nezaměstnaností a zaměstnaností, prací a rodinou, formální a neformální prací - je 
charakterizován vysokou mírou spolupráce veřejného, soukromého i neziskového sektoru, 
silným růstem a rostoucí diverzifikací a v posledních deseti, dvaceti letech se nebývale 
rozvinul. Následné subkapitoly se pokou�ejí ukázat na nejdůle�itěj�í trendy tohoto vývoje i na 
největ�í problémy, se kterými se potýká. Mezi tyto problémy patří vysoká míra fluktuace 
pracovníků, �patné pracovní podmínky, nízké mzdy, nedostatečné propojení s důchodovými 
systémy a systémem sociálního zabezpečení či téměř úplná absence dal�ího vzdělávání a 
profesního růstu. 

                                                 
4 Text je zalo�en převá�ně na třech výzkumných publikacích: 1)  Christopherson S.: Childcare and Elderly 
Care: What Occupational Opportunities For Women? Occasional Papers No. 27, Paris: OECD, 1997. Sta�eno 
z www.oecd.org, 2) Yeandle S., Gore T., Herrington A.: Employment, Family and Communitsy Activities: A New 
Balance for Women and Men. Luxemburgh: European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, 2000.  Sta�eno z www.eurofound.ie a 3) Jenson J., Jacobzone S.: Care Allowances for the Frail 
Elderly and Their Impact on Women Care-Givers. Occasional Papers No. 41, Paris: OECD, 2000. Sta�eno 
z www.oecd.org. První je zalo�ena na výzkumu prováděném v 10 zemích OECD (1996), který byl zaměřen na 
oblast péče o star�í občany a péči o děti. Druhý text je zalo�en na výzkumu 12 zemí EU (1996-1998). Třetí 
vychází z výzkumu (1998) v sedmi zemích OECD � Austrálii, Kanadě, Japonsku, Rakousku, Německu, Francii a 
Finsku. Subkapitoly 2.1.  a� 2.4. jsou zalo�eny pouze na prvních dvou textech, subkapitola 2.5. téměř výlučně na 
třetím z textů. 
5 Srv. viz Potůček M.: Jak zvládat nezaměstnanost? Inspirace ze zahraničí. Pohledy, 11, 1999, s. 15-16. 
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 Důraz bude předev�ím polo�en na souvislost mezi trhem sociálních slu�eb a 
nezaměstnaností, či přesněji tvorbou nových pracovních míst.6  
 
2.1. Slu�by péče o dítě 
2.1.1. Kontext 

Problematika adekvátního zaji�tění slu�eb péče o dítě je v zemích OECD vnímána 
jako důle�itá v souvislosti se stále masivněj�ím vstupem �en (a zvlá�tě �en s malými dětmi) 
na trh práce7. Odhadnout v�ak vývoj poptávky po těchto slu�bách je poměrně obtí�né, neboť 
tu paralelně působí několik, často protichůdných tendencí: vývoj porodnosti8, vývoj a 
rozrůzňování typů rodiny a dělby partnerských rolí, růst počtu dvoukariérových man�elství, 
vývoj rodinné politiky apod.  

S rozvojem slu�eb zároveň roste uvědomění si důle�itosti vzdělanostního a 
vývojového aspektu péče o děti � roste tlak na profesionalizaci � přičem� vzdělávání se má 
roz�ířit i na pracovníky mimo formální sektor (tedy různé tzv. rodinné pomocníky, baby-
sittery apod.).  

V různých zemích převládá různá filozofie co se týče primární odpovědnosti za tuto 
péči � zatímco některé typu Německa či Nizozemí9 vnímají péči jako (téměř) výlučně 
zále�itost rodiny (a tedy �en), jiné, předev�ím skandinávské země, zdůrazňují roli státu 
pota�mo lokálních komunit a obcí a volají po vět�í diverzifikaci a decentralizaci slu�eb a 
odpovědnosti za jejich poskytování. 

 V Dánsku a �védsku existuje �iroká nabídka institucionalizované péče ji� od konce 
60.let, dobrá je také situace ve Francii, Belgii a Finsku. Naopak v Irsku, Velké Británii, 
�panělsku či Portugalsku téměř �ádný systém slu�eb (pro před�kolní děti) neexistuje.  Ve 
�védsku je navíc od roku 1995 odpovědnost za pokrytí poptávky přenesena na obecní úřady, 
které mají nabízet slu�by péče o děti od věku 12ti měsíců a� do 12ti let (předev�ím tzv. baby 
sitters) � a to i pro nezaměstnané a studující rodiče. Podle zákona, který platí ji� od roku 
1978, mů�e rodič pracovat na 3/4 úvazek a� do 8 let věku dítěte a poté má právo na plný 
úvazek. Z hlediska důchodů a jiných dávek sociálního zabezpečení se  mu celá tato doba 
počítá jako práce na plný úvazek (ve státní správě a� do 12ti let věku dítěte).  

Ve Francii se zase zvý�ila role úřadů práce, které mají na starost prázdninová centra, 
centra péče o děti  a finančně podporují náklady na lů�ko v institucích péče o dítě. Rodiče 

                                                 
6 Pomíjíme např. důle�itou otázku redefinice role klienta v oblasti slu�eb � kdy je mu dán hlas v rozhodování o 
formě, způsobu i obsahu doručovaných slu�eb a kdy je zapojen do zlep�ování své situace. Tento silný trend je 
zmiňován pouze v kontextu rozvoje nových typů komplexních slu�eb jako je osobní asistence či nízkoprahová 
centra (domy na půl cesty apod.) a také v souvislosti s mo�ností �zaměstnávat� jako pečovatele člena rodiny a 
�platit� ho z dávek na péči. 
7 V případě ČR není poptávka ta�ena ani tak příli�ným růstem počtu �en vstupujících na trh práce, neboť jejich 
podíl je dlouhodobě jeden z nejvy��ích v Evropě, ale lokálním úpadkem některých slu�eb a poklesem nabídky 
péče o děti ve věku 0-3 roky (péči o star�í děti poměrně dobře zaji�ťuje síť mateřských �kol). V posledně 
zmíněném případě mů�e klesat i poptávka vzhledem k tomu, �e mateřská, resp. rodičovská dovolená mů�e trvat 
a� 3, resp. 4 roky. 
8 V ČR např. porodnost sice klesá, nicméně nelze jednoznačně říci do jaké míry je tento trend ovlivněn pouhým 
odkládáním doby sňatků a porodů a do jaké míry dochází k výrazněj�ím změnám reprodukčního chování. Blí�e 
např. viz Kuchařová V., Zamykalová L.: Aspekty sňatečního a rodinného chování mladé generace. VÚPSV, 
Praha 1999. 
9 V rodinně zalo�ených společnostech � jako je např. v Rakousku či Německu � stát do této oblasti intervenuje 
minimálně a tedy ani nijak výrazně nepodporuje vznik slu�eb péče o dítě. Podobně je na tom  Nizozemí, jeho� 
politika podpory zkrácených úvazků usnadňující (�enám) vstup na trh práce bývá spí�e vychvalována. Její 
mo�ná rozpornost a� nevýhodnost se vyjeví, uvědomíme-li si, �e práce na částečný úvazek je chápána jako 
substitut často chybějících slu�eb péče o dítě. Viz Hansen J., Plantenga J.: Assessing equal opportunities  in the 
European Union. International Labour Review, 138, 4, 1998, s. 351-379.  Tato situace je v�ak od druhé poloviny 
90. let ře�ena a nabídka slu�eb se rychle roz�iřuje.  
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mohou odečítat z daní náklady na péči o dítě, a to a� 25 % z určité maximální částky, 
v určitých případech a� 50 %. Existují rovně� formy podpory rodičů vyu�ívajících 
flexibilních úprav pracovní doby: A.P.E. -  rodičovský příspěvek na vzdělání (původně a� od 
třetího nyní ji� od druhého dítěte) a A.G.E.D. -  příspěvek na domácí péči o dítě (pro toho, 
kdo zaměstnává pečovatele pro dítě mlad�í 3 let, jedná-li se o dítě star�í, je příspěvek ni��í). 

 Ve Velké Británii s převahou domácí péče vět�ina rodin spoléhá na péči �en nebo na 
často nelegálně pracující domácí pečovatele, roz�ířen je také institut zahraničních baby-sitterů 
(na které se nevztahuje minimální hodinová mzda).  

Neméně se v zemích OECD li�í způsoby financování � od veřejně placených (z daní) 
slu�eb typických pro skandinávské země, přes různé formy rodinných příspěvků (přímo nebo 
skrze daňové úlevy) např. ve Francii a� po soukromé výdělečné slu�by poskytované v USA, 
Kanadě a Velké Británii. 

Rozdíly panují také v rozsahu regulace tohoto sektoru, která má vliv např. na podíl 
kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků. Obecným rysem devadesátých let je v�ak 
nárůst regulace, předev�ím pak v oblasti domácí péče. Zároveň v oblasti slu�eb pro děti 
mlad�í tří let pozorujeme přesun k více institucionalizovaným formám péče v lokálních 
centrech. 

Výzkum z roku 199610 dále ukazuje, �e v USA, Kanadě a Velké Británii převa�ují 
soukromí poskytovatelé a existují signály, �e tento způsob se stává častěj�ím i v dal�ích 
evropských zemích. 

 
2.1.2. Typy povolání v sektoru slu�eb péče o dítě 

V ústavním sektoru ve v�ech zemích převa�ují vychovatelé a asistenti (childhood 
educator, childhood assistant), v oblasti domácí péče tzv. asistent rodičů (parental assistant). 
Obecně počet lidí zaměstnaných v sektoru slu�eb péče o dítě neustále roste,  a to mnohem 
rychleji ne� celková zaměstnanost, nárůsty dosahují nezřídka desítek procent (např. ve Francii 
mezi lety 1985 a 1993 do�lo k nárůstu počtu domácích asistentů rodičů o 65 %, podobně ve 
Velké Británii byl zaznamenán v období 1991-1996 75% nárůst počtu sester v jeslích). 
Naprostou vět�inu pracovníků tvoří v zemích OECD �eny (95% v roce 1996), a to �eny 
relativně mlad�í (např. v Kanadě tvoří 45 % �eny mlad�í 30ti let).  

Různá je míra otevřenosti tohoto trhu � zatímco trh s domácími pracovníky je otevřen 
takříkajíc ka�dému, trh s kvalifikovanými pracovníky je do různé míry regulován a klade 
různé po�adavky na vý�i vzdělání. S růstem fragmentarizace a decentralizace slu�eb roste 
různorodost vy�adované certifikace podle státní, regionální či lokální jurisdikce (předev�ím 
ve Velké Británii, USA a Kanadě). Nicméně i v oblasti v domácnosti poskytovaných slu�eb 
dochází ke změnám směrem k vět�í kontrole kvalifikace. Tyto změny jsou z kvantitativního 
hlediska prozatím marginální - např. ve Velké Británii musí uchazeči o tuto práci absolvovat 
krátký �kolící program a registrovat se na místním zastupitelstvu -  jejich význam a četnost ale 
do budoucna  poroste.  

V oblasti slu�eb péče o dítě se tak objevuje problém, který je do jisté míry typický pro 
celou oblast sociálních slu�eb � dochází toti� k rozdvojení tohoto sektoru na trh 
kvalifikovaných pracovníků s lep�ími platy i profesní mobilitou a trhem méně  
kvalifikovaných pracovníků s nízkými mzdami a téměř nulovou mobilitou. Hlavním 
problémem zůstává nepropojenost těchto trhů. Není vybudován prostor pro dal�í vzdělání 
málo kvalifikovaných pracovníků, kteří na tento trh v hojném počtu vstupují, a ti jej proto 

                                                 
10 Christopherson S.: Childcare and Elderly Care: What Occupational Opportunities For Women? Occasional 
Papers No. 27, Paris: OECD, 1997. Sta�eno z www.oecd.org. Data byla získána za �est zemí: Kanadu, Francii, 
Norsko, �panělsko, Velkou Británii a USA a zaměřuje se na dvě uspořádání péče o děti � dětská centra a péči 
v domácnosti (rodiče či pečovatele). 
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také často opou�tějí. Ke snahám o dal�í profesionalizaci a uplatňování konceptu celo�ivotního 
vzdělávání dochází pouze na trhu kvalifikovaných profesionálů a mezera mezi oběma 
skupinami pracovníků se dále prohlubuje. Tento problém je vnímán jako vá�ný a je jedním 
z hnacích sil úvah o reformě systému slu�eb a jejich profesní struktury. 
 
2.1.3. Organizace práce a její dopady na profesní kariéru 

Studované země11 vykazují poměrně velkou odli�nost co se týče míry 
institucionalizace slu�eb péče o dítě. Zatímco v Kanadě, USA i VB převa�uje domácí péče a 
tedy decentralizovaná a fragmentární (a nejméně regulovaná) struktura slu�eb, v zemích 
kontinentální Evropy je podíl ústavní péče vět�í, největ�í míry dosahuje ve Skandinávských 
zemích a ve Francii. Jistý posun směrem k vět�í institucionalizaci slu�eb v�ak pozorujeme 
také ve Velké Británii. Zatímco v Kanadě  a USA jsou slu�by orientované na rodiče (parent 
oriented) � tj. pouze relativně majetněj�í mají na ústavní formy péče a ti ostatní vyu�ívají péči 
domácí �, v Evropě převa�uje přístup orientovaný na děti (child oriented) a situace je přesně 
opačná (resp. ti méně majetní se někdy musejí spolehnout na péči zaji�těnou u��í či �ir�í 
rodinou).  

Vý�e zmíněný rys jisté nestability a rozdvojení trhu má dva důsledky � pozitivní, 
spočívající v jeho vysoké absorpční schopnosti (sni�ující nezaměstnanost) a dávající �anci 
získat pracovní zku�enosti uplatnitelné i do budoucna a negativní, spočívající v malé stabilitě 
pracovních sil, nízké profesní mobilitě, krátkodobosti zaměstnání a nízkých výdělcích. Míra 
pohybu pracovníků na tomto trhu se v�ak li�í, a to nejvíce mezi ji� několikrát zmíněnou 
anglo-americkou skupinou zemí (kde je nejvy��í) a zeměmi kontinentální Evropy (v jejím� 
rámci mů�eme nalézt dal�í rozdíly např. mezi severními a ji�ními zeměmi). Dal�ím 
významným rysem je vysoký podíl pracovníků na částečný úvazek, který dále sni�uje hladinu 
mezd v tomto sektoru. 
 
2.1.4. Profesní postup 

Profesní �ebříčky, po kterých mohou pracovníci ve slu�bách péče od dítě stoupat, jsou 
velmi krátké nebo zcela chybí. Důvodů pro to je několik a byly ji� částečně naznačeny 
v předcházejících sekcích � předev�ím pak decentralizovaná struktura slu�eb, nenavazující 
�kolící programy pro různé formy péče a různé věkové kategorie dětí, obtí�ná nebo chybějící 
propojenost takto  získané kvalifikace s oficiálními kurikuly  i jinými formami kvalifikace 
(nejen v ostatních typech slu�eb).  
 
2.1.5. Mzdy 

Stávající statistiky pracovníky ve slu�bách péče o dítě (spolu s ostatními pracovníky 
ve slu�bách) jednoznačně umísťují do nejni��í části mzdového spektra � jejich mzdy jsou 
výrazně podprůměrné, a to i po započítání efektu zkrácených úvazků. Nejhor�í je z tohoto 
hlediska situace v anglo-americké oblasti s nejmen�í regulací a převahou soukromých 
poskytovatelů � mzdy těchto pracovníků (resp. pracovnic) zde nedosahují ani poloviny 
průměrné mzdy �en a pouze necelé třetiny celkové průměrné mzdy mu�ů. O něco lep�í je 
situace v zemích s vět�í regulací a státní účastí a také vět�í rolí odborů - jejich� vyjednávací 
pozice je silněj�í ne� pozice jednotlivce - např. ve Francii či Skandinávii.  
 
2.1.6. Trendy vývoje a mo�nosti změn 

Hlavním problémem zůstává, jak udr�et v rovnováze dva v jistém smyslu protichůdné 
po�adavky � na růst profesionalizace a regulace slu�eb a z druhé strany na zachování lehkého 
                                                 
11 Ve výzkumu OECD  z roku 1996. 
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vstupu na tento trh, tedy jeho absorpčních schopností. Tak např. ve Francii, která má poměrně 
přísné po�adavky a limitovaný vstup na trh v oblasti slu�eb péče o dítě, přistoupili k otevření 
flexibilního trhu pro méně kvalifikované pracovníky v oblasti domácí péče pro děti do 3 let. 
Tento krok sice ulehčí vstup nových pracovníků, zároveň v�ak sní�í hodnotu této práce 
v regulovaných segmentech sektoru a oslabí u� tak �patnou vyjednávací pozici pracovníků 
ohledně vý�e mezd.  

Druhým dilematem je konflikt mezi přístupem sna�ícím se sní�it nákladnost slu�eb 
péče o dítě a zvět�it tak jejich dostupnost (a to hlavně skrze udr�ování nízkých mezd 
pracovníků ve slu�bách) a přístupem sna�ícím se zvý�it kvalitu a stabilitu této pracovní 
síly.Vý�e naznačená rozdvojenost má navíc tu charakteristiku, �e počet méně kvalifikovaných 
pracovníků rychle roste, zatímco trh s kvalifikovanými profesionály spí�e stagnuje. To vede k  
�mezeře� (care gap), nedostatku pracovníků, který je často ře�en najímáním dal�ích méně 
kvalifikovaných pracovníků a prohlubování rozdvojenosti.  

V mnoha evropských zemích se dokonce mluví o krizi v souvislosti s neschopností 
sektoru slu�eb (péče o dítě) přitáhnout kvalifikovanou pracovní sílu. Nejméně stabilní je 
přitom situace u soukromých poskytovatelů následovaná situací v neziskových organizacích, 
naopak nejstabilněj�í jsou pracovníci ve veřejném sektoru.  

Tyto problémy lze např. v prostředí více regulovaných slu�eb ře�it usnadněním vstupu 
méně kvalifikovaným pro zachování flexibility a absorpční schopnosti trhu doprovázeným 
v�ak vět�í kontrolou �na výstupu�, která by měla vytvořit pobídku pro najímání 
kvalifikovaněj�ích pracovníků. Velká pozornost je také věnována tvorbě strategií dal�ího 
vzdělávání pracovníků a roz�iřování uplatnitelnosti nabytých schopností nejen do oblasti 
dal�ích sociálních slu�eb, ale i mimo ně. Objevují se také snahy začlenit do kvalifikace tzv. 
�učení skrze zku�enost� (learning by experience), které je v této oblasti stejně důle�ité jako 
oficiální formální vzdělání, uva�uje se např. o zohlednění zku�enosti péče o rodinu či 
příbuzné. Neméně důle�itá je otázka vý�e mezd � za �ádoucí je v tomto směru pova�ována 
role odborů a jiných prostředkujících institucí.  
 
2.2. Slu�by péče o seniory 
2.2.1. Kontext 

Specifickým rysem slu�eb pro star�í občany je propojenost, resp. oddělování sociální a 
zdravotnické slo�ky péče. V centru na�í pozornosti jsou předev�ím slu�by sociální, nicméně 
v kontextu péče o seniory je často �ádoucí obě slo�ky kombinovat, jak to např. činí ve Finsku, 
Nizozemí či Norsku, kde stát zaji�ťuje převá�nou vět�inu dlouhodobých slu�eb 
(financovaných ze sociálního poji�tění a daní). Naopak v zemích jako je Belgie, Francie či 
Německo le�í břemeno dlouhodobé péče na rodině a stát zaji�ťuje péči jen tam, kde rodina 
chybí nebo selhává. V Itálii, Portugalsku a �panělsku existuje právně definovaná povinnost 
rodinných příslu�níku finančně podporovat své rodiče, resp. star�í příbuzné a v Rakousku12, 
Belgii, Francii13, Německu, Řecku, Lucembursku nebo např. Japonsku platí tato povinnost 
pouze v neju��í rodině, tj. mezi dětmi  a rodiči (Austrálie, Kanada, Finsko, Irsko a Velká 
Británie tuto povinnosti právně neupravují)14. Ve v�ech zemích kromě Francie se míra této 
povinnosti odvozuje od vý�e příjmů dětí. Tato situace nutně vede k dominantnímu postavení 
rodiny jako hlavního poskytovatele péče o seniory. K dílčím změnám do�lo v druhé polovině 

                                                 
12 Kromě Vídně, kde byla tato povinnost zru�ena. 
13 Kde kromě povinností dětí finančně podporovat své rodiče existuje stejná právně zakotvená  povinnosti i mezi 
man�eli. 
14 V ČR zákon explicitně neukládá povinnost dětí či �ir�í rodiny finančně zaji�ťovat péče o rodiče, na druhou 
stranu absence péče a podpory je jednou z legálních mo�ností vydědění. Vědomí povinnosti pečovat o své rodiče 
je v české společnosti zakořeněno, nicméně přetrvává i jisté dědictví minulého re�imu spočívající v dominanci 
ústavní péče a oslabení vícegeneračního sou�ití (podpořeného �patnou bytovou situací).  
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devadesátých let v Německu, a to se zavedením povinného poji�tění na dlouhodobou péči ve 
stáří.  

Podobně se li�í postoj zemí k domácí péči � základní otázkou zůstává financování a 
problém propojení, resp. oddělení zdravotní a sociální péče. Např. ve Francii je domácí 
zdravotní péče (poskytovaná zdravotními sestrami) placena ze systému zdravotního poji�tění, 
zatímco domácí sociální péči si hradí sám klient. Tento systém funguje ve vět�ině zemí 
kontinentální Evropy.  

Rozdíly lze nalézt i v poměru ústavní a komunitní, resp. domácí péče. Obecný trend 
v rámci OECD je sni�ování podílu ústavní péče. Její největ�í podíl vykazují Norsko a 
Nizozemí (více ne� 7 % lidí star�ích 65 let), střední pak Francie, Německo, Finsko a Belgie (v 
rozmezí 4-6 %) a nízký Itálie a �panělsko (3 % a méně). V posledně zmíněných zemích v�ak 
převá�nou část péče zaji�ťuje neformální sektor, předev�ím rodina (tzn. �eny). Norsko a 
obecně skandinávské země vykazují vy��í podíl ústavní péče a rovně� domácí péče je velmi 
často zaji�ťována nikoli rodinou, ale formálním sektorem (a to ve více ne� 10 %). Neformální 
sektor převa�uje kromě ji� zmíněných ji�ních zemí také v Německu. 

Vezmeme-li do úvahy oba typy péče, vznikne nám následující typologie zemí � 1. 
země s vysokou mírou jak ústavní, tak domácí péče (zaji�ťované ve velké míře formálním 
sektorem) jako je Finsko a Norsko, 2. země se střední mírou obou typů péče jako je Francie a 
Belgie a 3. země s nízkou mírou ústavní péče  a minimálním podílem formálního sektoru na 
zaji�tění domácí péče jak je Německo. Trochu mimo stojí např. Nizozemí s vysokou mírou 
ústavní péče a střední mírou domácí péče skrze formální sektor a vysokou mírou neformální 
domácí péče.  

V souvislosti se stárnutím populace je v zemích OECD ře�eno několik souvisejících 
otázek � 1. zda poskytovat peníze na nákup péče přímo klientům nebo zda financovat vybrané 
akreditované poskytovatele, 2. jaká má být povaha a rozsah podpory klientů, 3. nakolik mají 
být dávky testované z hlediska vý�e příjmů u�ivatelů a 4. jak udr�et rozpočet sociálních 
slu�eb v rovnováze. Diskuse těchto otázek má přitom dopad na trh práce.  
 
2.2.2. Typy povolání v sektoru slu�eb péče o seniory 

Struktura povolání v sektoru slu�eb pro seniory je ovlivněna jak vý�e naznačeným 
oddělováním zdravotních a sociálních slu�eb, tak rostoucí poptávkou po těchto slu�bách � a 
obojí vede k vět�í diverzifikaci profesí. V rámci této struktury mů�eme rozli�it dvě úrovně 
z hlediska vý�e vzdělání či rozsahu získané kvalifikace. V oblasti domácí péče se 
kvalifikovaněj�í pracovníci koncentrují ve zdravotnických  a kontrolních profesích (supervizi 
ostatních pečovatelů), zatímco v oblasti sociální péče, jako je výpomoc v domácnosti či 
osobní asistence, se koncentrují pracovníci s ni��í kvalifikací. Toto  několikrát naznačené 
rozdvojení trhu je tak dále posilováno. Na druhou stranu dochází i k promíchávání dříve 
oddělených oblasti, toti� domácí pečovatelé začínají přebírat některé úkony zaji�ťované 
původně o�etřujícími sestrami.  Nejčastěji k tomu dochází v zemích s vysokým podílem 
samostatně výdělečně činných pečovatelů např. ve Francii. Tento stav vede ov�em k určité 
neviditelnosti sociální péče a k jejímu obtí�něj�ímu monitoringu.  

V oblasti ústavní péče není toto rozdvojení tak silně patrné; obecná úroveň vzdělání je 
zde vy��í a častěji zde dochází k prolnutí sociální a zdravotní slo�ky péče. Vý�e naznačený 
posun od ústavní k domácí péči v�ak s sebou nese růst zaměstnanosti v tomto sektoru, ov�em 
zaměstnanosti předev�ím méně kvalifikovaných, domácích pracovníků. Nutno ov�em 
podotknout, �e naprostá vět�ina z nich - 93 % - prochází odborným vy�kolením či 
rekvalifikačním kurzem. Na druhou stranu působí i silný trend profesionalizace sociálních 
slu�eb, který vede k nárůstu podílu pracovníků s úplným středním a zvlá�tě pak 
s vysoko�kolským vzděláním. 
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Naprostou vět�inu (95-99 %) pracovníků tvoří �eny, pouze na pozicích řídících 
pracovníků nacházíme i mu�e. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je Německo, kde podíl 
mu�ů dosahuje 13 %15 (1995). Věkový průměr je vy��í ne� u celku ekonomicky aktivní 
populace (pohybuje se okolo 40 let, a� 60 % pracovníků je přitom star�ích 40ti let).  

Z hlediska otevřenosti trhu pracovních míst ve slu�bách pro seniory se projevují dvě 
odli�né tendence. První, tradičněj�í, typická např. pro Belgii, vy�aduje vy��í odborné vzdělání 
a vstup pracovníků s nízkým (např. základním vzděláním) není sice apriori vyloučen, nicméně 
mo�nost postupu a do�kolování je minimální. Druhý, stále roz�ířeněj�í a související 
s rozmachem domácí péče, umo�ňuje velmi lehký vstup s minimálními bariérami a přísné 
vzdělanostní po�adavky se vyskytují pouze u zdravotnických profesí. Tento v�ak ve svém 
důsledku posiluje rozdvojení trhu jak z hlediska vzdělanostních skupin, tak sociálního a 
zdravotního aspektu péče o seniory.  
 
2.2.3. Organizace práce a její dopady na profesní kariéru a mzdy 

Hlavní rozdíly v organizaci a podmínkách práce nacházíme mezi zeměmi s převahou 
poskytovatelů ve veřejném, resp. soukromém sektoru. V prvním případě (převa�ujícím ve 
Skandinávii, zvlá�tě pak ve Finsku) je práce více koordinovaná a existuje tak i lep�í kontrola 
pracovních podmínek. V druhém případě (příkladem budi� Francie), kde zodpovědnost za 
osobní a domácí péči z velké části přechází na klienta, případně jeho rodinu, je organizace 
práce mnohem různoroděj�í, ale také nejasněj�í.  

Přes tyto rozdíly nacházíme ve vět�ině  zemí OECD společný trend nahradit vertikální 
hierarchické uspořádání sociálních slu�eb modelem horizontálním, tj. managementem týmů a 
skupin, přičem� konkrétní organizace se li�í podle vý�e naznačených dvou modelů 
(reprezentovaných v několika obměnách Finskem a Francií). Společná je také tendence 
ke zdůraznění lokálního aspektu koordinace slu�eb a principu subsidiarity. Role státu jako 
garanta kvality slu�eb je také společná, nicméně o něco silněj�í je ve skandinávském modelu.   

Zároveň ve v�ech zemích roste poptávka po komunitních a krátkodoběj�ích slu�bách16 
stojících na pomezi ústavní a domácí péče. Tyto typy slu�eb spolu s domácí péčí v�ak díky 
zmen�ování velikosti pracovních skupin a malé četnosti kontaktů mohou vést k izolaci 
pracovníků-pečovatelů. V této souvislosti bývá také diskutována otázka pečovatele jako 
specifického klienta a nutnost vět�í nabídky  poradenských slu�eb a respitních center. Existuje 
rovně� snaha o redefinici slu�eb tak, aby lépe reflektovaly potřeby různých skupin seniorů, a 
to nejen z hlediska jejich zdravotního stavu, ale zejména s ohledem na jejich různé sociální 
postavení a jejich představy o péči. 

Co se týče délky pracovní doby, pak vět�ina pracovníků pracuje na zkrácené úvazky 
(často krat�í ne� 20 hodin týdně), výjimku představuje Finsko s pouhými 3 % takových 
pracovníků � ve skandinávském, převá�ně institucionálním modelu je práce na plný úvazek 
obecně častěj�í. Důvodem je velká fyzická i psychická náročnost vykonávané práce a 
prevence syndromu vyhoření. Důsledkem je ov�em dal�í sní�ení u� tak velmi nízkých mezd 
v tomto sektoru. V devadesátých letech navíc studie OECD zaznamenaly dal�í pokles 
reálných mezd (s výjimkou Norska, kde naopak mírně vzrostly). Podobně jako v případě 
slu�eb péče o dítě, i zde kolektivní vyjednávání  a existence odborů, podobně jako práce ve 
slu�bách ústavní péče, vede k mírně vy��ích mzdám. Poměrně výrazná je také regionální 
disparita mezd � slu�by pro seniory toti� stále častěji spadají pod zodpovědnost lokálních, 
případně regionálních zastupitelstev. 
 

                                                 
15 Vy��í podíl mu�ů způsobuje úprava důchodového systému, která znemo�ňuje �enám, které dosáhly 
důchodového věku, pobírat za péči dávky � jejich podíl v domácí (placené) péči je tak podhodnocen. 
16 Jak uvidíme v dal�ích kapitolách (zejména kapitole 3.5.), v ČR je právě nabídka těchto slu�eb nedostačující. 
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2.2.4. Trendy vývoje a mo�nosti změn 
Z hlediska vývoje trhu pracovníků v sociálních slu�bách se objevují čtyři hlavní 

problémy: 1. pohyb (fluktuace) pracovních sil, 2. potřeba definice schopností potřebných pro 
výkon povolání a  vytvoření systému  oceňování prováděné práce, 3. hledání cest ke zvý�ení 
schopností a kompetencí stávajících pracovníků a 4. potřeba najít rovnováhu mezi nutností 
profesionalizace  a nutností uspokojit stále rostoucí poptávku po slu�bách.  

 
Ad 1) Fluktuace pracovních sil 

Jak ji� bylo zmíněno v případě slu�eb péče o dítě, vysoká míra fluktuace vede ke 
zhor�ování kvality poskytované péče a i zde je ni��í v podmínkách převahy státních 
poskytovatelů a ústavní péče. Určité specifikum péče o seniory spočívající ve vy��ím věku 
pečovatelů fluktuaci sni�uje. Pozitivem vysoké míry pohybu pracovních sil je nejen vysoká 
absorpční schopnost tohoto sektoru, ale také vyu�itelnost zde nabytých schopností a 
zku�eností v povoláních ve zcela jiných oblastech. Nedávné studie OECD také upozorňují na 
rostoucí vstup pracovníků z jiných sektorů a nezaměstnaných do oblasti slu�eb. V Německu 
vedla diskuse této otázky ke vzniku programů dal�ího vzdělávání a certifikace pracovníků ve 
slu�bách pro seniory.  
 
Ad 2) Otázka definice a oceňování práce ve slu�bách pro seniory 

Definice a rozpoznání klíčových schopností je v mnoha zemích otázkou číslo jedna. 
Vzhledem ke komplexnímu a interpersonálními charakteru vykonávané práce je vytváření 
hodnotících schémat velmi obtí�né. Strategie se různí � od Nizozemí, které pečovatele 
začlenilo do �ir�ích schémat a systémů tabulek, přes Austrálii, která v celonárodním kontextu 
testuje různá evaluační schémata, a� např. po Francii, která vypracovala systém certifikace 
domácích a osobních asistentů.  
 
Ad 3) Zvy�ování kvalifikace 

Vět�inu zku�eností a schopností získávají domácí pečovatelé a� samotnou praxí, pouze 
v některých zemích předchází vstupu do zaměstnání krátký �kolící kurz. Klíčovými 
schopnostmi pracovníků-pečovatelů jsou interpersonální (trpělivost, motivace, flexibilita, 
schopnost zorganizovat si práci, asertivita a jistá míra diplomacie), komunikační (které bývají 
pova�ovány za klíčové), administrativní (vyplňování formulářů, práce s bankovními účty a 
základy účetnictví) a specializované schopnosti a znalosti (jako jsou základy hygieny, 
poskytování první pomoci, základy o�etřovatelství a znalosti o vý�ivě). 

Pouze Norsko a Finsko nabízí mo�nost doplnění si středo�kolského vzdělání v ročních 
a� dvouletých kurzech a mo�nost dal�ího pracovního růstu � úspě�ně tak sni�uje jak fluktuaci 
pracovníků, tak míru rozdvojenosti trhu.  

 
Ad 4) Flexibilita trhu vs. profesionalizace 

Obecně je pro výkon práce ve slu�bách pro seniory nutná střední míra kvalifikace či 
vzdělání. Mezera mezi kvalifikovanými specialisty  převá�ně ve zdravotní péči a méně 
kvalifikovanými domácími (sociálními) pečovateli se ve v�ech zemích roz�iřuje � a nejvíce 
v zemích, kde jsou podmínky vstupu na tento trh nejméně omezené, pracovní podmínky 
nejméně regulované a mo�nost pracovního postupu nejmen�í. Ký�ené stability bude dosa�eno 
pouze v kontextu naplnění vý�e zmíněných otázek rozpoznání a ohodnocení nutných 
schopností, sní�ením míry izolace těchto pracovníků a umo�něním �kolení v základech 
mana�erských schopností (který byl zaveden např. v Nizozemí).   
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2.3. Péče poskytovaná rodinnými příslu�níky 
Specifickou a poměrně novou úpravou zaji�tění slu�eb pro seniory je vyplácení dávek 

péče klientům nebo (neformálním, často rodinným) pečovatelům. V současné době poskytuje 
klientům dávky na �nákup péče� sedm ze zemí OECD17, a to Austrálie, Finsko, Francie, 
Německo, Kanada, Japonsko a Rakousko. Zavedení těchto dávek sleduje rostoucí po�adavek 
na stárnutí v domácím prostředí18 a komunitě, zvy�ování aktivního zapojení klienta a kopíruje 
klesající trend v u�ívání ústavní péče (způsobený i její rostoucí nákladností). Způsob 
přiznávání dávek a jejich vyplácení (klientovi či pečovateli) se v jednotlivých zemích li�í, 
jejich vý�e je ale ve v�ech dosti nízká. Postačí pouze na pokrytí těch nejzákladněj�ích potřeb 
klientů a pečovatelů.  Vět�ina zemí ře�í situaci klienta a jeho pečovatele pouze 
z krátkodobého hlediska, velkým problémem zůstává otázka dlouhodobé podpory pečovatelů 
� např. jejich zařazení do důchodových schémat, usnadnění jejich návratu na trh práce (v 
případě úmrtí rodiče-klienta apod.), resp. umo�nění kombinace péče a práce či nabídka 
respitních slu�eb. 

Z hlediska vytváření nových pracovních míst nás zajímají dva aspekty tohoto způsobu 
práce v sociálních slu�bách, a to: 1. jeho dopad na (formální) trh práce a 2. jeho vliv na situaci 
�en-pečovatelek (tento způsob práce-péče v naprosté vět�ině volí �eny) � tedy do jaké míry 
vytváří pobídku pro �eny-pečovatelky a zda je dostatečnou substitucí výdělku. Ve vět�ině 
zemí19 nedo�lo k příli� výraznému sní�ení délky pracovní doby takto pečujících �en, pouze u 
nejintenzivněj�ích forem péče. Obecně v�ak �eny častěji volí kombinaci péče a práce na 
částečný úvazek. K relativně vět�ímu sní�ení do�lo v případech, kdy pečovatelka bydlí 
společně s klientem. Specifikem je vy��í věk samotných pečovatelek, vět�ina z nich je star�í 
50ti let, v Rakousku jsou dvě pětiny star�í 60ti let a jedna pětina dokonce star�í 70ti let.   

Nedávné studie OECD poukazují na fakt, �e převa�ující stávající úprava vystavuje 
pečovatelky riziku chudoby v pozdním věku, příli�nému zhor�ení jejich zdravotního stavu a 
dále tak zhor�uje postavení �en na trhu práce. Přitom je potřeba si uvědomit, �e �eny neře�í 
jen napětí mezi prací a péčí o své rodiče, ale také napětí mezi péčí o rodiče a děti (např. 
vnoučata). Snahy o reformu jsou  vyvolávány spí�e �zdola�, z lokálních zastupitelstev, neboť 
na ně v konečném důsledku dopadá vět�ina nákladů.  
 
2.3.1. Vliv placené domácí péče na formální trh slu�eb pro seniory 

Vět�ina studií neidentifikovala prvek konkurence mezi formálními slu�bami a tímto 
novým způsobem péče. Pro klienty je toti� výhodné oba typy slu�eb kombinovat a konstrukce 
dávek v některých zemích to explicitně umo�ňuje. Tak například ve Finsku si klienti, kteří 
obdr�í dávku na nákup slu�eb, mohou zaplatit jak domácího pečovatele, tak jiné typy slu�eb 
nabízené na trhu (doná�ku jídla apod.). Podobně v Německu lze oba typy kombinovat a 
pořizovat si slu�by i z peněz získaných z dal�ích dávek poji�ťovacích schémat. V Německu 
byl také zaznamenán zajímavý vliv dávek na trh práce, kdy na jedné straně do�lo k uznání 
nového povolání, nového pracovního statusu (tzv. registrovaný domácí pracovník), co� mimo 
jiné vedlo k podpoře vstupu �en na trh práce právě skrze částečné úvazky a práci v těchto 
slu�bách, a na druhé straně nový příliv peněz do oblasti slu�eb vedl k celkovému zvý�ení cen.  
                                                 
17 Viz studie Jenson J., Jacobzone S.: Care Allowances for the Frail Elderly and Their Impact on Women Care-
Givers. Occasional Papers No. 41, Paris: OECD, 2000. Sta�eno z www.oecd.org. 
18 V zemích OECD tvoří péče poskytovaná v domácím prostředí rodinnými příslu�níky (�enami) 60-90% podíl. 
Převaha �en je i na druhé straně � vět�inu klientů tvoří star�í, často osamělé �eny, které dávají přednost �enským 
pečovatelkám. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je Austrálie, kde 40 % pečovatelů tvoří mu�i � je to v�ak 
způsobeno konstrukcí přiznávání dávek, kdy jsou tyto dostupné pouze pro ekonomicky aktivní osoby před 
odchodem do důchodu. Pokud man�elé �en pracují, pak tyto �eny často nemají na tyto dávky nárok a v době, 
kdy by chtěly pečovat, ji� také  spadají do důchodových schémat.  
19 Kde není podmínkou získání dávek nezaměstnanost či opu�tění práce. 
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T a b u l k a  1 � Vztah práce  a péče z pohledu pečovatelů 
Země Pravidla nároku na dávku 

s ohledem na participaci na 
trhu práce a vý�e dávek 

Úprava vztahu 
práce a péče 

Propojení s politikou 
zaměstnanosti 

Austrálie 
Platba pro  
pečovatele 
(Carer 
Payment) 
 
Dávka pro 
pečovatele 
(Carer 
Allowance) 

Recipienti-pečovatelé nemají 
nárok na vstup do důchodových 
schémat. Dávky odpovídají 
minimální vý�i podpory 
v nezaměstnanosti. 
 
Paralelní placené zaměstnání není 
zakázáno, ale bývá obtí�ně 
zvládnutelné vzhledem 
k náročnosti péče. Dávky 
odpovídají pětině vý�e důchodu, 
na který by měl recipient nárok. 

 
 
 
Je mo�né pracovat a� 
20 hodin týdně 
v placeném či 
dobrovolném 
zaměstnání. 

�ádné 
 
 
 
 
 
�ádné 

Rakousko 
Dávka pro 
pečovatele 
(Attendance 
Allowance) 

Práce není zakázána.  Vý�e dávek 
je odvozena od náročnosti péče a 
je rozdělena na sedm úrovní. 

Zhruba 9 % v�ech 
pečovatelů zcela 
opustilo zaměstnání, 
10 % zvolilo sní�ení 
pracovní doby. 

�ádné 

Kanada 
Podpora 
domácí péče 
(Nova Scotia 
Home Life 
Support) 
Dávka na 
respitní péče 
(Quebec Respite 
Care 
Allowance) 

Vý�e dávky je testována 
s ohledem na vý�i platu � práce 
není zakázána. Dávky jsou 
fixními ročními příspěvky. 
 
 
Poskytována pouze pro 
pečovatele vykonávající 
nejnáročněj�í péči, vět�ina z nich 
z důvodu intenzity péče trh práce 
zcela opou�tí. Dávky jsou 
vypláceny formou fixních ročních 
příspěvků. 

Vět�ina pracovníků 
volí redukci pracovní 
doby. 
 
 
 
Naprostá vět�ina 
příjemců dávek se 
věnuje pouze péči. 

�ádné 
 
 
 
 
 
�ádné 

Finsko 
ICA 
Dávky péče pro 
důchodce 
(Pensioners 
Care 
Allowance) 

Neexistují �ádná explicitní 
omezení, pečovatel uzavírá 
s místním zastupitelstvem 
smlouvu přizpůsobenou potřebám 
konkrétních klientů � 
opečovávaných. Dávky jsou 
odstupňovány podle potřebnosti. 

Chybí data �ádné 

Francie 
PSD 

Za dávky lze koupit jak péči 
formální (domácí i ústavní), tak 
zaplatit péči rodinného 
příslu�níka � ten v�ak musí být 
nezaměstnaný. Platby jsou 
měsíční a jsou odstupňovány dle 
potřebnosti. 

Dávky podporují 
předčasný odchod do 
důchodu (míra 
zaměstnanosti lidí 
star�ích 55ti let je 
obecně nízká). 

Explicitní cíl u�ít dávek 
ke sní�ení 
nezaměstnanosti a 
k přenesení péče 
z neformálního do 
formálního sektoru. 

Německo 
Dávka pro 
domácí péče 
(Domiciliary 
Care) 

Chybí data Vět�ina pečovatelů je 
v důchodovém věku. 
Efekt nárůstu 
částečných úvazků. 

Podpořil vstup (dříve 
nepracujících) �en na 
trh práce, a to hlavně 
skrze částečné úvazky. 

Pozn.: data za Japonsko zcela chybí. 
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Z druhé strany ov�em dostupnost dal�ích finančních prostředků vedla ke zvy�ování 
kvalifikace a vytváření nových �kolících programů. Ve Francii do�lo naopak v důsledku 
zavedení dávek na péči ke sní�ení celkové hladiny cen na trhu. Navíc jedině ve Francii byla 
vládou explicitně deklarována snaha sní�it tímto způsobem hladinu nezaměstnanosti. Na 
jedné straně se sice podařilo nahradit těmito �domácími pracovními místy� určitý podíl nejisté 
práce ve �patných podmínkách (a často v oblasti �edé ekonomiky), nicméně i nově vzniklá 
místa částečně trpí starými neduhy � toti� nízkými mzdami a men�í jistotou pracovního místa.  
Situaci ve vý�e zmíněných státech shrnuje tabulka 1. 
 
2.3.2. Vliv na postavení pečovatelů 
 Nejdůle�itěj�ími faktory ovlivňujícími stávající situaci pečovatelů i jejich postavení do 
budoucna jsou: 1. pravidla umo�ňující účast v nově vzniklém schématu � předev�ím mo�nost, 
resp. nemo�nost paralelní účasti na placeném zaměstnání, 2. vý�e dávek-plateb a systém jejich 
vyplácení (pečovateli či klientovi) a 3. napojení dávek na systém sociálních a pracovních 
práv, jako je např. zařazení do důchodového schématu.  
 Obecně převládá pouze krátkodobá kompenzace, zaji�tění v dlouhodobém horizontu je 
ve vět�ině zemí  ře�eno pouze v náznacích, pokud vůbec. Sociální ochrana pracovníků je 
velmi nízká. Zcela také chybí (s výjimkou Německa) aktivní politika usnadňující těmto lidem 
případný návrat na trh práce (do�kolovací či rekvalifikační kurzy apod.). Vý�e dávek je velmi 
nízká a jejich dostupnost často různými způsoby testovaná � paralelní participace na trhu 
práce je tedy existenciální nutností. Navíc v případech, kdy jsou peníze poskytovány 
klientovi, který si následně �kupuje� různé druhy péče a slu�eb, se k pečovateli-rodinnému 
příslu�níkovi tyto peníze často vůbec nedostanou20. Jako nedostatečná je vnímána �íře a 
dostupnost nabídky respitních a jiných specializovaných slu�eb pro pečovatele.  
 Postavení pečovatelů i klientů a způsoby plateb za domácí (neformální) péči shrnují 
následující tabulky. 
 

                                                 
20 Z druhé strany zase hrozí riziko, �e pečovatel obdr�ené peníze pro zaji�tění potřeb klienta vůbec nevyu�ije a 
jeho péči zanedbá. 
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T a b u l k a  2 -  Vymezení cílové skupiny klientů a pečovatelů  
Země Právní vymezení u�ivatelů Míra testování dávek, vztah 

k jiným dávkám a vý�i příjmu 
Austrálie 
Platba pro  
pečovatele (Carer 
Payment) 
 
Dávka pro 
pečovatele (Carer 
Allowance) 

Pečovatel nesmí pracovat na plný úvazek 
a nesmí být star�í 65ti let. 
 
 
 
Pouze pro pečovatele s nejnáročněj�ími 
formami péče.  

Pečovatelé musí být příjemci dávek 
sociálního poji�tění nebo vyhovět 
kritériu na maximální vý�i příjmů.  
 
 
Ve věku 65ti let přecházejí pod 
důchodová schémata. 

Rakousko 
Dávka pro 
pečovatele 
(Attendance 
Allowance) 

�ádná omezení kromě potřebnosti péče. 
Dostupné v�em trvalým obyvatelům. 

Dávky nejsou závislé na vý�i příjmů 
či majetku. Vý�e je odvislá od 
náročnosti péče � potřebnosti 
klienta. 

Kanada 
Podpora domácí 
péče (Nova Scotia 
Home Life 
Support) 
Quebec Self-
Managed Care  
Dávka na respitní 
péče (Quebec 
Respite Care 
Allowance) 

Mů�e být vyu�ito pouze jako náhrada za 
ústavní (rezidenční) péči. 
 
 
 
Z dávek nelze zaměstnat rodinné 
příslu�níky 
Za dávky lze platit pouze péči 
v respitních centrech. 

Testováno potřebností � klient musí 
mít nárok na umístění v dlouhodobé 
ústavní péči. Jak pečovatel, tak 
klient se musí nacházet pod hranicí 
chudoby. 
 
Testováno potřebností klienta. 
 
 

Finsko 
ICA 
Dávky péče pro 
důchodce 
(Pensioners Care 
Allowance) 

Oba typy dávek jsou určeny pouze pro 
příjemce domácí péče  a jsou odvislé od 
míry potřebnosti (soběstačnosti, resp. 
bezmocnosti) klienta. 

Pečovatel mů�e být paralelně 
příjemcem jiných dávek a mít dal�í 
příjmy. 

Francie 
PSD 

Určeno pro trvale �ijící občany star�í 60ti 
let. Pouze pro klienty s vět�í potřebou 
dlouhodobé péče (první tři úrovně 
�estibodové �kály). Dávky lze pou�ít i na 
nákup jiných slu�eb. 

Testováno na základě potřebnosti i 
vý�e příjmů.  

Německo 
Dávka pro domácí 
péče (Domiciliary 
Care) 

Příjemci si mohou vybrat mezi peně�ní 
dávkou, poskytnutím slu�eb domácí péče 
či ústavní péčí. Dávky lze také spořit. 

Testováno na základě potřebnosti. 
Dávky lze vyplácet osobám �ijícím 
ve vlastní domácnosti, v chráněných 
bytech či bytových jednotkách 
pečovatelským domů. 

Pozn: údaje za Japonsko nejsou dostupné. 
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T a b u l k a  3 -  Způsoby výplaty dávek 
Země Krátkodobá 

finanční 
kompenzace 

Dlouhodobé formy 
kompenzace 

Ostatní formy kompenzace 

Austrálie Ano Ne � pečovatelé (kterým je 
dávka vyplácena) nejsou 
zařazeni do důchodových 
schémat. 

Existuje respitní péče. 
Neexistují programy 
pomáhající s návratem na trh 
práce 

Rakousko Ano � příjemci 
mohou z dávek platit 
pečovatele 

Ano � pečovatelé jsou 
zařazeni do důchodového 
poji�tění. 

Chybí respitní péče i programy 
pro znovuzačlenění na trh 
práce. 

Kanada Ano � příjemci 
dávek (klienti) 
mohou platit 
neformální 
pečovatele 

Ne Respitní péče dostupná 
v závislosti na lokalitě 
(municipalitě). Dal�í politika 
zaměstnanosti chybí. 

Finsko 
ICA 
 
 
 
Dávky péče 
pro důchodce 
(Pensioners 
Care 
Allowance) 

Ano � dávky dostává 
klient, který je na 
základě smlouvy 
s municipalitou platí 
pečovateli. 
 
Ano � dávky lze 
pou�ít pro zaplacení 
péče rodinných 
příslu�níků či jiných 
poskytovatelů péče. 

Ano - pečovatelé pod ICA 
mají přístup k bě�ným 
zaměstnaneckým a sociálním 
právům � mají status 
zaměstnance a jsou zahrnuti 
do zaměstnaneckých 
penzijních schémat. 
 

Lokální zastupitelstva mají ze 
zákona povinnost poskytovat 
respitní péči pro pečovatele a 
jejich klienty. Neexistuje 
speciální politika pro 
usnadnění návratu na trh práce 
(vět�ina pečovatelů je navíc v 
důchodovém věku). 

Francie 
PSD 

Ano � lze takto platit 
rodinné příslu�níky, 
ov�em pouze 
nezaměstnané 

Ano � existuje přístup 
k základním 
zaměstnaneckým právům. 

Respitní péče je různě 
dostupná podle regionů, 
neexistuje specifická podpora 
návratu na trh práce. 

Německo Ano  - neexistují 
právní omezení 
vyu�ití dávek. 

Ano � dávky jsou zařazeny 
do důchodového systému, 
pokud pečovatel  (v jiném 
zaměstnání) nepracuje déle 
ne� 30 hodin týdně a pokud 
pečuje více ne� 14 hodin 
týdně.  

Pečovatelé mají nárok na 
respitní péči v délce 4 týdnů 
ročně. Chybí podpora vstupu 
na trh práce, nicméně 
Pečovatelské poji�ťovací 
fondy (Care Insurance Funds) 
mají povinnost zaji�ťovat 
�kolení pečovatelů. 

Pozn.: data za Japonsko chybí. 
 
2.3.3. Shrnutí dopadů dávek  
 Nové dávky péče nevedly k výrazným změnám ani na trhu práce ani v motivaci 
pečovatelů a klientů. Jak v zemích s nej�tědřej�ími dávkami (jako je Rakousko), tak v zemích 
s nejni��ími dávkami (jako je Kanada) sice do�lo ke sni�ování délky pracovní doby, nicméně 
důvodem tohoto vývoje je předev�ím zvy�ující se náročnost péče o stárnoucí populaci ne� 
�lákavost� nabízených dávek.  Ty jsou příli� nízké a jejich dostupnost  v některých zemích 
příli� přísně posuzovaná na to, aby takto působily. V důsledku jejich zavedení nedochází ani 
k velkým změnám na trhu práce (a to ani nebylo jejich primárním cílem). 
 Hlavní my�lenkou uvedení nových dávek bylo umo�nit klientům lep�í mo�nost výběru 
slu�eb v místě bydli�tě a v rodině, teprve na druhém místě byla snaha ocenit do té doby 
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neviditelnou domácí péči rodinných  příslu�níků a podru�ná (a� na výjimku Francie a 
částečně Německa) byla snaha tímto způsobem ře�it nezaměstnanost.  
 Vět�ina zemí začíná myslet i na dlouhodoběj�í zaji�tění pečovatelů, nicméně to je 
zatím nedostatečné, a to i proto, �e je odvozeno od stále převa�ujících schémat zalo�ených na 
tradiční představě práce na plný úvazek a  nepřeru�ované profesní kariéry. Vět�ina míst, která 
vznikla zavedením této nové dávky, tak zůstává nejistými a �patně ohodnocenými. Na druhou 
stranu je jisté, �e bez těchto, byť skromných dávek, by na tom pečovatele byli je�tě hůře, 
neboť jejich práce stále zůstává  �neviditelná�.    
 V současné době se pozornost zaměřuje nikoli na pečovatele a klienty, ale na dyádu 
pečovatel-klient jako svého druhu specifického klienta vy�adujícího specifické formy 
podpory. Zaji�tění dlouhodobé a různorodé podpory je přitom klíčové. Jako nejdůle�itěj�í  
byla pečovateli pociťována potřeba respitních denních i nočních center21 ulehčujících situaci 
pečovatele, jeho� péče má dopad na jeho zdraví (zvy�uje míru stresu, nespavost, četnost 
onemocnění atp.). Klíčovým je také rozvoj navazujících slu�eb umo�ňujících pečovateli 
(např. v případě úmrtí klienta) návrat na trh práce a obecně flexibilní uspořádání práce a péče.  
 Dále je zva�ována podobná snaha, která ji� (převá�ně ve Skandinávských zemích) 
probíhá v souvislosti se slu�bami péče o děti � toti� snaha o rovněj�í rozdělení pečovatelských 
rolí v rodině, přesněji o vět�í zapojení mu�ů. V�echny vý�e zmíněné návrhy by pak měly 
přispět k tomu, aby péče o rodinné příslu�níky byla svobodnou volbou zaji�ťující důstojnou 
úroveň �ivota jak klientům, tak pečovatelům.   
 
2.4. Příprava a doručování hotových jídel a potravin 
 Poptávka po slu�bách spojených s přípravou a doručováním jídel případně potravin 22 
poroste zejména v souvislosti s nárůstem podílu jednočlenných domácností seniorů (čím� 
dochází k jejich propojení s oblastí slu�eb pro seniory) i jednočlenných domácí obecně, 
dvoukariérových man�elství s nezaopatřenými dětmi i bez nich. Podíl v�ech těchto skupin 
v populaci zemí OECD roste a u v�ech je nutný lokální, komunitní charakter poskytovaných 
slu�eb a častá je (zvlá�tě u dová�ky jídla pro seniory a posti�ené spoluobčany) spolupráce 
lokálních zastupitelstev a místních neziskových organizací. V oblasti slu�eb pro posledně 
zmíněné skupiny občanů  je �ádoucí zapojit i �sociální� slo�ku � tedy nedopustit, aby se staly 
pouhými neosobními doná�kami jídla.  
 V této expandující kategorii slu�eb jsou více zaměstnáni mu�i, obecně pak pracovníci 
s nízkou či zcela chybějící kvalifikací, mladiství, studenti a imigranti. Typická je práce 
v nestandardních často tzv. nesociálních hodinách, pracovní smlouvy na dobu určitou, velmi 
nízké mzdy  a obecně malá jistota pracovního místa. Míra fluktuace pracovníků je velmi 
vysoká, i proto, �e tito často hledají pouze dočasné či přechodné zaměstnání. 
 
2.5. Úklidové slu�by  
 Nejčastěj�ími poptávajícími jsou i v tomto případě domácnosti seniorů a rodin 
s malými dětmi a oběma partnery v zaměstnání. Vět�inu pracovníků tvoří �eny (z mu�ů pouze 
imigranti či studující) a de facto chybí jakékoli nároky na kvalifikaci či vzdělání. Mzdy jsou i 
zde velmi nízké, pracovní podmínky poměrně �patné � neboť převa�ují soukromí, men�í 
zaměstnavatelé, kteří často s  pracovníky ani neuzavírají smlouvy a platí je �na ruku� (studie 
explicitně zmiňují případ Velké Británie). Na druhou stranu se v členských státech EU 
objevují signály zlep�ování podmínek, a to právě v prostředí malých soukromých firem. 
V oblasti péče o seniory jsou úklidové slu�by často součástí komplexu slu�eb osobní asistence 
                                                 
21 Kde by v případě potřeby, např. nemoci pečovatele, mohli  pečovatel i klient společně pobývat.   
22 V �ir�ím smyslu patří do této skupiny i síť slu�eb bez návaznosti na domácnosti a komunitu, jako jsou řetězce 
rychlých občerstvení, restaurace apod. 
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a často jsou také placeny (či �kupovány�) z dávek, které klient obdr�í na zaji�tění osobní i jiné 
péče. Podobně jako v případě slu�eb spojených s přípravou a doná�kou potravin je i zde 
profesní mobilita nulová � a reálně jen velmi málo mo�ná. 
 
2.6. Nutnost reformy práce v sociálních slu�bách 

Nová pracovní místa či dokonce nová povolání často vznikají komodifikací původně 
domácí práce. Kromě péče o děti, případně o seniory se to týká i vý�e zmíněných slu�eb 
spojených s přípravou a doručováním jídla a potravin či úklidových prací. Vzhledem k tomu, 
�e vět�inu takto vzniklých míst obsazují  �eny23, stávají se tak klíčovými aktéry propojujícími 
oblast placené a neplacené práce (ekonomiky). Mů�eme předpokládat, �e poptávka po nových 
slu�bách roste v určitých částech �ivotního (rodinného) cyklu, na pozadí stávající finanční 
situace, situace na trhu práce, fiskálních politik apod. Nelze v�ak jednoznačně identifikovat 
nejlep�í z mo�ných uspořádání, neboť různorodý vývoj v různých zemích mů�e vést 
k podobným trendům a na druhé straně k mnoha (vět�ím či men�ím) odli�nostem a komplexní 
situaci, která se vzdoruje jednoznačným závěrům. 

Zatímco jiná (feminizovaná) odvětví podléhala v posledních dvou desetiletích různým 
formám restrukturalizace, oblast sociálních slu�eb zůstala poměrně nedotčena. Teprve 
rozpoznání jejího významu pro celek ekonomiky bylo hnací silou reforem i v tomto sektoru. 
Existující změny jsou předev�ím důsledkem -  1. změn v systému regulace poskytování 
slu�eb, 2. decentralizace a privatizace forem jejich financování a 3. nepřímo také  důsledkem 
politik boje proti nezaměstnanosti.  Na rozdíl od jiných sektorů, kde byla reforma klíčovým 
způsobem �ta�ena� technologickými inovacemi, zůstal sektor slu�eb jejich vývojem relativně 
nedotčen.  
 
Ad 1) Regulace v oblasti sociálních slu�eb 

Největ�í vliv na strukturu zaměstnanosti v sektoru slu�eb mají národní i lokální 
systémy regulace, které určují počet a po�adované schopnosti pracovníků (pracovní normy), 
standardy kvality slu�eb a kvalifikace nutné pro výkon jednotlivých profesí. Změny  
v regulaci obecně vedly ve v�ech zemích k nárůstu soukromých poskytovatelů, k zeslabení 
státní kontroly kvalifikace (zvlá�tě u domácích) pracovníků a k celkovému sní�ení vý�e 
vzdělání v sektoru. Příkladem takového silného vlivu mů�e být např. zákon o tzv. rodinných 
zaměstnáních (les emplois familiaux), který byl  v roce 1991 schválen ve Francii a který vedl 
k prudkému nárůstu počtu soukromých poskytovatelů a samostatně výdělečně činných v 
oblasti domácí péče o seniory.  
 
Ad 2) Způsoby financování 

Decentralizace financování proběhla nejdříve v Kanadě a USA. Změny v systému 
financování obecně zahrnují: komercionalizaci slu�eb, zavedení povinných poji�ťovacích 
schémat a zvý�ení poplatků od samotných klientů. Dal�ím trendem je přenesení 
zodpovědnosti za financování na lokální zastupitelstva.  

V oblasti slu�eb péče o děti se decentralizace financování a poskytování slu�eb 
projevuje vět�í disparitou mezd podle lokalit a poskytovatelů a největ�í míry dosahuje 
v zemích, kde rozhodující distribuční roli hraje trh.  V oblasti slu�eb pro seniory je 
diferenciace způsobena více odklonem od ústavní péče u �mlad�ích� a soběstačněj�ích 
seniorů.  Důle�itou roli hraje také vývoj veřejného sektoru jako poskytovatele, přesněji řečeno 
                                                 
23 Tento stav je určitým dědictvím, neboť historicky to byly v�dy �eny, kdo zastával funkce pečovatelů ať u� 
v rodině nebo mimo ni.  Nelze navíc  příli� očekávat, �e s obecnými změnami charakteru práce v dne�ní 
společnosti, se zkracováním pracovní doby a flexibilněj�ím uspořádáním organizace práce by mu�i (ve velkém 
měřítku) změn vyu�ili k vět�ímu zapojení se do péče o rodinu a domácnost. Tuto mo�nost ov�em nelze ani 
vyloučit a určitou roli při vývoji trhu práce v sociálních slu�bách bezpochyby hrát bude.  
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míry, v jaké dohlí�í na udr�ení kvalifikovaných pracovních sil a do jaké míry otevírá trh pro 
méně kvalifikované uchazeče. Tento problém se v poslední době objevuje i ve 
skandinávských zemích s tradičně vysokou mírou kontroly kvality slu�eb.  

V organizaci domácí péče o seniory se vyvinuly dva modely � 1. nizozemský, 
spočívající v týmové komunitní spolupráci více a méně kvalifikovaných pracovníků, které 
vede specializovaný pracovník a 2. britský, který klade vět�í důraz na mana�erské schopnosti 
vedoucího sociálního pracovníka, je� centrálně řídí ostatní, méně kvalifikované pracovníky. 
Třetí model je de facto model péče v rodině zaji�ťovaný v naprosté vět�ině případů �enami. 
Ve Skandinávii se v této souvislosti odborníci kriticky vyjadřují k neexistenci podpory pro 
pracovníky mimo formální sektor a k nutnosti vytvoření podpůrného systému. 
 
2.7. Vzájemné vztahy mezi sociálními slu�bami a ostatními sociálními a ekonomickými 
politikami 

Různé politiky ve vztahu k sektoru slu�eb bývají často v protikladu � např. v USA si 
protiřečí strategie motivovat �eny ve vstupu na trh práce právě skrze práci v sociálních 
slu�bách s politikou zvy�ování kvalifikace v tomto sektoru. Pro udr�ení obou těchto 
po�adavků v rovnováze je klíčová existence �kolících a vzdělávacích schémat pro nově 
příchozí a politika zvy�ování úrovně mezd (podporující stabilitu pracovní síly). 

 
2.8. Vztah sociálních slu�eb a technologií 

Přesto�e inovace v oblasti technologií se v oblasti slu�eb neprojevily tak výrazně jako 
v jiných sektorech, dochází i zde k uvědomění si jejich důle�itosti. Jejich význam je spatřován 
předev�ím v -  1. oblasti informačních systémů sociálních slu�eb, 2. oblasti zvy�ování 
soběstačnosti klientů  a dálkového monitoringu jejich situace a  3.  oblasti řízení, koordinace a 
supervize.  
 
2.9. Dobrovolná práce v sociálních slu�bách 
 Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlá�en rokem dobrovolníků (year of 
Volunteers) a dobrovolná práce je rozhodně důle�itým tématem diskusí v euroamerických 
zemích. Jednou z oblastí, ve kterých jsou mo�nosti a přínos dobrovolné práce diskutovány, je 
i sektor sociálních slu�eb. Dobrovolnictví se objevuje v souvislosti s problémem sociální 
exkluze (imigrantů, dlouhodobě nezaměstnaných, posti�ených lidí či bezdomovců), se 
změnami charakteru práce (růstem flexibilních forem pracovního uspořádání a pracovní 
doby), se stárnutím populace a stále rostoucím počtem �en vstupujících na trh práce.  Vytváří 
mosty mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, zaměstnaností a důchodem, minoritami a 
majoritní společností. 
 Existuje mnoho typů dobrovolné práce, za její základní rysy v�ak bývá obecně 
pova�ována přítomnost: 1. svobodné volby, 2. absence peně�ní odměny, 3. u�itečnosti nejen 
pro jedince-dobrovolníka a 4. organizačního ukotvení.  
 Je velmi obtí�né vyčíslit skutečný podíl dobrovolníků v té které zemi � tak např. 
německé statistiky uvádějí 18 � 38 %, americké pak 16 - 55  %.24 Podíl �en a mu�ů je přitom 
zhruba stejný a z hlediska věku je rozlo�ení také rovnoměrné (s mírnou převahou věkové 
kategorie 30-55 let). Významná část dobrovolné práce se odehrává v neziskovém sektoru, 
sektoru, který se v posledních letech stále rozrůstá a vnitřně diverzifikuje. Přes růst 
neziskového sektoru jako celku dochází na druhé straně k poklesu zájmu lidí stát se 
dobrovolnými pracovníky pro velké organizace a klesá také počet dlouhodoběj�ích 

                                                 
24 V České republice počet dobrovolníků po roce 1990 stále klesá. Za posledních deset let se sní�il více ne� 
čtyřnásobně z více ne� 5 tisíc na počet okolo tisíce dobrovolných pracovníků.   
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dobrovolníků. To jsou důvody, proč se mnoho (nejen) neziskových organizací sna�í zlep�it 
podmínky práce dobrovolníků a sna�í se pro dobrovolnictví získat více mladých lidí. 
 V zemích jako je Kanada, USA, Velká Británie či Nizozemí do�lo k implementaci tzv. 
managementu dobrovolníků (volunteer management), co� v�ak vedlo k otázce, zda tyto 
změny nepovedou k dal�ímu rozmazávání hranic mezi placenou  a neplacenou prací.  
 Otázka vztahu  placené a dobrovolné práce, vztahu (dělby práce) profesionálů a laiků 
je jedním ze základních dilemat ře�ených právě v oblasti sociálních slu�eb. Např. v Německu 
či Rakousku dnes placení zaměstnanci-profesionálové vykonávají mnoho z prací, které byly 
dříve doménou dobrovolníků. Dnes převa�ující snahy o profesionalizaci tohoto sektoru 
mohou vést a� k (téměř) úplnému vytlačení dobrovolné práce z oblasti slu�eb. Na druhou 
stranu existuje obava, �e práce dobrovolníků sni�uje potenciál sociálních slu�eb vytvářet nová 
pracovní místa. Těmto obavám ale v současnosti schází empirické opodstatnění.  

Velké naděje jsou naopak vkládány do schopnosti dobrovolné práce přispívat k ře�ení 
nezaměstnanosti. Výsledky v této oblasti jsou ov�em spí�e rozporuplné. Současná dostupná 
empirická data poukazují na fakt, �e nezaměstnaní se dobrovolné práci věnují mnohem méně 
ne� lidé zaměstnaní a z kvantitativního hlediska nelze o přispění dobrovolné práce příli� 
uva�ovat. Na druhou stranu některé programy politiky zaměstnanosti (�New Deal� ve Velké 
Británii či �Integra� v Rakousku) často vytvářejí pro nezaměstnané  pobídku pro dobrovolnou 
práci. Je ov�em sporné, zda tu nedochází k jisté formě nátlaku a tedy poru�ení principu 
svobodné volby jako klíčového předpokladu dobrovolnictví. Z druhé strany, z kvalitativního 
hlediska je  v�ak přínos dobrovolné práce velký � znamená  mo�nost získání nových 
schopností, zku�eností či kontaktů a tedy krok vpřed směrem k zaměstnanosti. V mnoha 
zemích (a� na vý�e zmíněné výjimky) ale zcela chybí nástroje podpory dobrovolné práce a 
někde je dobrovolná práce dokonce diskvalifikujícím kritériem pro obdr�ení podpory 
v nezaměstnanosti. Úřady práce v mnoha zemích navíc poskytují spí�e neúplné a zkreslené 
informace ohledně mo�ností dobrovolnictví. Obecně je také stále více pozornosti věnováno 
mo�nosti, aby kompetence a schopnosti získané v průběhu dobrovolné práce byly uznávány 
jako relevantní při ucházení se o zaměstnání a existují signály, �e v mnoha zemích (předev�ím 
Velké Británii, USA a Kanadě) se to ji� děje.  
 Dobrovolná práce také hraje důle�itou roli v otázce sociálního začlenění určitých 
deprivilegovaných, marginalizovaných skupin. Programy �Dobrovolnictvím k participaci� 
(�Volunteering into Participation�) byly zavedeny v Itálii, Rakousku, Finsku, Velké Británii a 
Nizozemí a společným výsledkem je zji�tění, �e dobrovolná práce významně přispívá ke 
zmírnění sociální exkluze � u dlouhodobě nezaměstnaných, imigrantů, seniorů či posti�ených.  
Zvlá�tě ve třech posledně zmíněných zemích je tento aspekt dobrovolnictví pokládán za 
klíčový.  
 Ve�keré vý�e zmíněné snahy a diskuse probíhají i na úrovni vlád jednotlivých zemí. 
V některých zemích jako je Velká Británie či Nizozemí existují národní organizace (s 
lokálními pobočkami) zabývající se podporou dobrovolnictví. V �ádné ze zemí v�ak 
neexistuje komplexní strategie rozvoje a podpory dobrovolné práce, programy se nejčastěji 
zaměřují jen na některé její aspekty, resp. jen na některé klíčové skupiny. Např. Velká 
Británie se zaměřuje na mladé lidi ve věku 16-24 let, a to předev�ím v kontextu budování 
jejich profesních a studijních plánů a ře�ení jejich nezaměstnanosti, dále zde ji� 20 let existuje 
program (�Opportunities for Volunteering�) na podporu integrace nezaměstnaných na trh 
práce. Na nezaměstnané obecně je zacílena iniciativa v Nizozemí, kde funguje program 
�Sociální aktivace� (�Social Activation�), který umo�ňuje místním zastupitelstvům 
experimentovat s různými formami politiky zaměstnanosti, mimo jiné i s podporou 
dobrovolné práce nezaměstnaných. V Německu a Rakousku je zase pozornost zaměřena na 
zapojení seniorů.  V oblasti střední a východní Evropy je oblast dobrovolné práce (téměř) 
zcela neprozkoumaná a velmi málo vyu�ívaná.   
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2.10.  Shrnutí: vývoj v oblasti sociálních slu�eb 
Klíčové změny v oblasti sociálních slu�eb spočívají v přesunu od ústavních 

k domácím formám péče, od veřejného sektoru jako poskytovatele k jeho regulativní a řídící 
roli a k převaze soukromých poskytovatelů, v posunu od centra k lokalitám a regionům 
v otázce koordinace, financování, poskytování, monitoringu a evaluace slu�eb, od 
centralizace k decentralizaci a flexibilitě.  

V otázkách mezd a pracovních podmínek změny sice vedly ke sní�ení míry 
nezaměstnanosti, sní�ily v�ak míru mezd a oslabily vyjednávací pozici pracovníků, a to 
zvlá�tě v oblasti domácí péče.  Komplexněj�í dělba práce v oblasti slu�eb pro seniory navíc 
vedla k dal�ímu sní�ení propojenosti mezi zdravotními, osobními a domácími slu�bami 
(rozvoj komplexních slu�eb je slab�ím trendem). Zvlá�tě domácí práce se stává periferním 
sekundárním trhem, ze kterého nevede cesta k lep�ím pracovním pozicím, k vy��ím 
kvalifikacím a výdělkům. Vedoucí pracovníci (často mu�i) se rekrutují zvenku, nikoli zevnitř 
sektoru. Úplně se také nepodařilo vyře�it situaci neformálních (rodinných) domácích 
pečovatelů, i kdy� nové typy dávek jsou bezpochyby krokem dobrým směrem.. 

Profesní mobilita je minimální a patrná je de facto pouze v ústavních sociálních 
slu�bách. V této souvislosti je �ádoucí rozvoj �středních�, komunitních, horizontálně a 
týmově uspořádaných forem péče s lokálním ukotvením i financováním a s propracovaným 
systémem organizace práce, jejího oceňování a dal�ího vzdělávání  pracovníků. Otázkou je, 
kdo má být zodpovědný (i finančně) za toto dal�í vzdělávání, resp. do jaké míry se má zapojit 
obec, poskytovatel a samotný pracovník (jeho� mzda je zatím ale zoufale nízká).  

Navazující otázkou je přenosnost a dal�í vyu�itelnost takto získaných schopností, která 
se u� v realitě projevuje, a upřesnění schémat po�adovaných schopností ji je�tě posílí. Sektor 
sociálních slu�eb by mohl ov�em být nejen mostem z nezaměstnanosti na trh práce, a to např. 
pro absolventy či dlouhodobě nezaměstnané (kterým by kromě zaměstnání mohl poskytnout i 
zku�enosti do jakékoli budoucí práce), ale i mostem opačným směrem � toti� ze 
zaměstnanosti do důchodu. Mezidobí strávené placenou nebo třeba i neplacenou dobrovolnou 
prací v sociálních slu�bách by se tak mohlo stát způsobem, jak star�í občany ochránit před 
exkluzí, kterou s sebou  důchodový věk někdy nese.  

Dále je potřeba diskutovat vztah, resp. dělbu povinností mezi péčí v rodině (tedy 
předev�ím péčí �en) a péčí poskytovanou společností, tedy i otázku rovných příle�itostí mu�ů 
a �en (a vztah placené a neplacené práce). Konečně je potřeba revidovat stále přetrvávající 
stereotypní obraz pečovatelské práce jako vy�adující poměrně málo schopností a znalostí, a to 
ve světle  komplexní a náročné reality, ve které se pracovníci nacházejí.  
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3. Sociální slu�by v ČR a jejich vliv na trh práce 
   

ČR se musí potýkat s podobnými problémy jako vět�ina evropských zemí � s 
demografickou situací, tedy předev�ím stárnutím populace a rostoucí (resp. vysokou) účastí 
�en na trhu práce, vysokou nezaměstnaností (zvlá�tě v určitých regionech) a navíc s absencí 
zákona o sociální pomoci. Ře�í stejné otázky ohledně akreditace poskytovatelů sociálních 
slu�eb, (nízké) profesní mobility pracovníků a (nedostatečné) vý�e jejich mezd, vypracování 
schémat nutných schopností pro práci v jednotlivých typech slu�eb, monitoringu kvality 
poskytované péče či nutnosti udr�et rozpočet slu�eb v rovnováze.  
 Největ�í podíl na trhu sociálních slu�eb mají slu�by péče o seniory, (tělesně či 
mentálně) posti�ené spoluobčany a péče o děti (zvlá�tě v před�kolním věku). Na tyto oblasti 
jsme se v na�ich výzkumech zaměřili, neboť představují největ�í potenciál tvorby nových 
(různorodých) pracovních míst.25  
 Z hlediska výdajů celkové náklady sociálně-zdravotního systému mezi lety 1990 a� 
1999 narostly zhruba čtyřnásobně a podíl systému sociální pomoci (od roku 1996 tzv. třetího 
pilíře) se nezměnil � pohybuje se stále okolo 3-5 %.26 Podrobněj�í členění za období 1997-
1999 ukazuje, �e zatímco výdaje na dávky sociální péče narostly téměř trojnásobně (z 
původních 3,7 na 10 miliard), výdaje na sociální slu�by v tomté� období poklesly z původních 
necelých 9 miliard na 7 miliard. Z toho celé 4/5 připadají na slu�by ústavní péče a zhruba 1/6 
na pečovatelské slu�by. Zároveň do�lo také k nárůstu výdajů na správu systému, a to ze 6 na 
7,5 miliard.  

V oblasti neinvestičních nákladů do�lo v období 1990-1999 k největ�ímu nárůstu u 
slu�eb pro posti�ené občany, a to 16ti násobně, dále v oblasti domácích pečovatelských slu�eb 
(čtyřnásobně). V oblasti ústavní péče obecně  a péče o seniory byl růst méně výrazný (2,7 
násobný, resp. 1,5 násobný).  V tomté� období do�lo k nárůstu počtu klientů v pečovatelských 
slu�bách � ze 67 tisíc na necelých 107 tisíc, k nárůstu počtu pečovatelů/lek z 2 799 na 4 086 a 
naopak k prudkému poklesu počtu dobrovolníků (z 5 242 na 1 047).  

Z hlediska zdrojů financí jde převá�ná část ze státního rozpočtu, a to jednak přes 
rozpočty pověřených obcí (z nich� je financována předev�ím ústavní péče), dále kapitoly 
rozpočtu MPSV (skrze který je financována činnost neziskových organizací27) a přes 
mandatorní státní výdaje na dávky sociální podpory a dávky sociální péče. Poskytovatel a 
klient se také podílí na úhradě slu�eb, zatím v�ak v men�ím měřítku. Nutnost vyrovnanosti 
rozpočtu vede k tlakům na jejich vět�í finanční participaci. 

Dal�ím problémem je nutnost lokálnosti sociálních slu�eb. V současné době rozhoduje o 
koncepci a obsahu zřizovaných a poskytovaných slu�eb pouze obec (určitý vliv mají i místní 
velcí poskytovatelé) a stát ji v tomto ohledu nemů�e ulo�it �ádné úkoly, mů�e ji jen finančně 
motivovat ke sledování určitých oblastí. To sice ztě�uje realizaci koncepce státní sociální 
politiky v oblasti sociální pomoci, ale na druhou stranu je �ádoucí a nutné lokálnost, resp. 
regionalizaci slu�eb dále podporovat.28  
                                                 
25 Obecně jsme vycházeli z nejnověj�í typologie sociálních slu�eb, která dělí slu�by na 1. slu�by sociální péče, a 
to asistenční slu�by (osobní asistence, pečovatelská slu�ba, stacionáře, chráněné dílny a respitní péče) a 
rezidenční slu�by (domovy pro seniory a občany s posti�ením, chráněné bydlení a penziony) a 2. slu�by sociální 
intervence, a to slu�by včasné pomoci (kontaktní práce, raná intervence), dále slu�by pomáhající při ře�ení 
krizových situací (poradny, denní stacionáře, domy na půl cesty, podporované zaměstnání, terapeutické 
komunity, krizová pomoc a azylové bydlení) a slu�by zabezpečující podmínky pro pře�ití (denní centra, 
noclehárny). Přiblí�ení situaci v ČR viz přílohy.   
26 Blí�e viz tabulka 1, pílohy.  
27 Problémem zůstává fakt, �e dotace ministerstva jsou poskytovány pouze na jeden rok, co� de facto 
znemo�ňuje dlouhodoběj�í plánování. Některé organizace získávají (neformální) příslib podpory i na dal�í rok, 
ale tento způsob situaci neře�í.  
28 V této oblasti je v okrese Olomouc prováděn pilotní projekt komunitního plánování. 
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Do tohoto místa jsme se zabývali situací v sociálních slu�bách a nyní přistoupíme 
k hlavnímu tématu na�í práce, toti� k otázce vlivu sociálních slu�eb na trh práce a předev�ím 
k jejich potenciálu jako oblasti pro vytváření nových pracovních míst. V tomto ohledu jsou 
klíčoví tři aktéři � 1. úřady práce, které mohou poskytovat pobídku pro zájem o práci 
v sociálních slu�bách a připravovat nutné rekvalifikační programy, 2. uchazeči o práci, resp. 
jejich zájem o práci v sociálních slu�bách a 3. poskytovatelé sociálních slu�eb jako 
potencionální zaměstnavatelé mající představy o schopnostech a kvalitách svých 
zaměstnanců. V následujících subkapitolách se budeme postupně věnovat v�em třem 
zmíněným stranám. 
 
3.1. Sociální slu�by v pohledu úřadů práce 

Úřady práce představují důle�itý článek v prosazování různých forem aktivní politiky 
zaměstnanosti, monitorují situaci na okresním trhu práce a měly by nabízet adekvátní typy 
rekvalifikací. 

Z oslovených úřadů práce jich pouze polovina (32) nabízí rekvalifikační kurzy pro práci 
v sociálních slu�bách a dal�í čtvrtina (8) z těch, co v současné době kurzy nepořádají, o jejich 
vzniku uva�uje29. Pro pořádání, resp. nepořádání kurzů má rozhodující vliv to, jak úřady práce 
hodnotí vý�i poptávky po sociálních slu�bách ve svém okrese. Zatímco v případě  úřadů 
organizujících kurzy jsou 4/5 z nich přesvědčeny o růstu poptávky a růstu potenciálu tvorby 
nových míst a třetina pova�uje poptávku za vysokou ji� dnes, v druhém případě jsou o růstu 
poptávky přesvědčeny 2/3 úřadů práce, ale jen osmina označila stávající poptávku za vysokou 
(naopak 2/3 ji označili za nízkou). Důvodem neexistence kurzů je tedy předev�ím absence 
poptávky po sociálních slu�bách, nejčastěji v�ak její souběh s nezájmem uchazečů.30. Dal�ími 
důvody je nedostatek financí, dostatečný výskyt kvalifikovaných pracovníků a na straně 
uchazečů nedostatečné povědomí o �íři mo�ností uplatnění v sociálních slu�bách. 

Nejčastěj�í  zaměření kurzů je spí�e obecněj�í a zaměřené na budoucí práci 
pečovatele/lky � sanitáře/řky, a to předev�ím v oblasti slu�eb péče o seniory. Budoucí 
uplatnění absolventů rekvalifikací je pak nejčastěji práce v domovech důchodů, v domech 
s pečovatelskou slu�bou, nemocnicích a domácí péči. Podíl osobní asistence je zatím 
podhodnocen, a to z důvodu absence zákona o sociální pomoci, který by tento typ slu�by 
upravoval a roz�iřoval (např. i skrze zamý�lený přídavek na péči). Právě v této souvislosti je 
zákon netrpělivě očekáván nejen některými úřady práce, ale i vět�inou poskytovatelů 
sociálních slu�eb.31 

Kurzů se mů�e zúčastnit takřka kdokoli, po�adavky na uchazeče jsou minimální � 
nejdůle�itěj�í je zájem o budoucí práci, sociální cítění, motivace a je vy�adováno střední či 
dokonce  jen  základní  vzdělání. Průměrný zájem o kurz se u vět�iny (3/4) ÚP pohybuje okolo  
2 % z celkového počtu uchazečů, u 1/3  se v�ak pohybuje mezi 5-13 % a výsledný průměr tak 
dosahuje 3,3 %.32  Za typické uchazeče označily v�echny ÚP �eny, zejména ve věku okolo 
40-45 let, s ni��ím či chybějícím vzděláním33, s touhou pomáhat a často se také nacházející 
v situaci, kdy po jejich původním povolání na trhu práce není poptávka. Úspě�nost nalezení 
zaměstnaní je vysoká (70-100 %), jen tři ÚP zmínily minimální a� nulovou úspě�nost. Vět�ina 

                                                 
29 Jedná o kurzy zaměřené na pečovatelství (5), osobní asistenci (3) a (po jenom ÚP) na  dal�í zvy�ování 
kvalifikace profesionálů,  práci s narkomany a práci s Romy. 
30 Kombinaci obou důvodů zmínilo 17 ÚP, absenci poptávky 14 a �ádný ÚP nezmínil jako jediný a hlavní důvod 
nezájem ze strany uchazečů o práci.  
31 Viz dále subkapitola 3.3. 
32 �etření mezi nezaměstnanými naznačuje vět�í míru zájmu. Blí�e viz subkapitola 3.2. 
33 Jedna se o �eny vyučené v různých oborech, z dělnických profesí, bývalé zdravotní sestry či učitelky v M� 
apod.  
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účastníků kurzu má příslib zaměstnání (av�ak jen jeden ÚP jej zařadil mezi podmínky vstupu 
do kurzu).  

Rekvalifikační kurzy jsou z poloviny pořádány státními zařízeními typu nemocnic, 
poraden či vy��ích odborných �kol a z poloviny soukromými agenturami. Třetina ÚP vyu�ívá 
v tomto ohledu slu�eb neziskových organizací např. Charity.  Pouze dva úřady se potýkaly 
s problémy při hledání garanta kurzu a čtyři ÚP uva�ují o dal�ím roz�iřování nabídky 
rekvalifikací zvlá�tě s ohledem na vývoj trhu práce a v očekávání zákona o sociální pomoci.  
 Následující tabulky nabízejí detailněj�í pohled na získané odpovědi ÚP. 
 
T a b u l k a  3.1.1.  Náplň rekvalifikačních kurzů 

Náplň rekvalifikačních kurzů Počet ÚP 
Pečovatelství obecně 
Sanitář/ka  
Pečovatel/ka o staré lide (doma, ústavy, psychosociální rehabilitace) 
O�etřovatel/ka   
Výchovný asistent, pomocný vychovatel (ústavy,integrované �koly) 
Romský asistent a poradce   
Ostatní (pedikérka, masér, hospodyně) 

16 
12 
10 
10 
7 
5 
4 

 
T a b u l k a  3.1.2. Pracovní uplatnění   

Pracovní uplatnění absolventů34 Počet ÚP 
Domovy důchodců   
Domy s pečovatelskou slu�bou 
Nemocnice aj. zdravotní  zařízení 
Péče v domácnosti 
LDN    
Dětské domovy 
Stacionáře pro posti�ené 
Osobní péče (asistent) 
�koly (výchovní asistenti) 
Romská komunita   
Charita 

7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 

 

                                                 
34 Pouze jednou byly zmíněny následující mo�nosti: samostatná výdělečná činnost v oboru sociálních slu�eb, 
linky důvěry, krizová centra,  domy na půl cesty, chráněné bydlení, třídy s integrovanými �áky, státní správa, 
�kolství, občanská sdru�ení.  
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T a b u l k a  3.1.3.  Podmínky pro účast v rekvalifikaci 

Po�adavky kladené na uchazeče o kurz Počet ÚP 
Minimálně vyučen/a či S� 
Minimálně Z�   
Dobrý zdravotní stav (i psychická kondice) 
Zájem o povolání 
Sociální cítění 
Minimální věk 18 let 
Osobnostní předpoklady 
Výpis z trestního rejstříku 
Zku�enost v oboru 
Příslib zaměstnání 
Posudek z oddělení poradenství 

19 
16 
11 
11 
5 
6 
5 
5 
1 
1 
1 

 
T a b u l k a  3.1.4.  Poptávka po sociálních slu�bách 

Vývoj poptávky po sociálních slu�bách Počet ÚP 
Vysoká a poroste      
Uspokojená, ale poroste     
Poměrně vysoká, zůstane stejná    
Nízká a poroste      
Nízká a mo�ná poroste     
Nízká a neporoste (v následujících 5ti letech) 

8 
6 
1 
6 
4 
4 

 
  Následující tabulky se týkají odpovědí těch ÚP, které v současné době rekvalifikační 
kurzy pro práci v sociálních slu�bách nepořádají.        
 
T a b u l k a  3.1.5.  Nové rekvalifikační kurzy 

Uva�ované nové rekvalifikační kurzy Počet ÚP 
Pečovatelství v rodinách i DD   
Osobní asistence     
Zvy�ování kvalifikace ji� kvalifikovaných pracovníků  
Práce s narkomany      
Práce s Romy 

5 
3 
1 
1 
1 

         
T a b u l k a  3.1.6.  Vývoj poptávky po sociálních slu�bách 

Vývoj poptávky po sociálních slu�bách Počet ÚP 
Vysoká a poroste    
Uspokojená, ale poroste   
Vysoká a zůstane stejná  
Uspokojená a zůstane stejná  
Nízká a poroste             
Nízká, mo�ná poroste  
Nízká a neporoste 

2 
4 
1 
1 
10 
8 
5 

 
 Úřady práce v současné době připravují kurzy, které poskytují základní schopnosti a 
znalosti pro práci v sociálních slu�bách, předev�ím pak ve slu�bách sociální asistence. 
V silách a finančních mo�nostech úřadů práce není nabízet �irokou nabídku těchto kurzů 
podle typů sociálních slu�eb, měly by ale (a mnohé to ji� činí) monitorovat situaci a poptávku 



 28

v daném okrese a spolupracovat s místními poskytovateli. Příkladem takové fungující 
spolupráce je ÚP v Písku, kde byl v roce 2000 realizován pilotní projekt Rovné příle�itosti � 
pracovník pro sociální a zdravotní oblast. Cílem projektu, jeho� výstupem byl rekvalifikační 
kurz, bylo pomoci nezaměstnaným �enám získat novou kvalifikaci.  
  
3.2. Zájem nezaměstnaných o práci v sociálních slu�bách  
 Dal�í klíčovou skupinou, která ovlivňuje případný úspěch či neúspěch snah vytvořit 
v sektoru slu�eb nová pracovní místa, jsou nezaměstnaní. Práce ve slu�bách je sice namáhavá, 
�patně placená a není příli� presti�ní, nicméně zji�těná míra zájmu byla překvapivě vysoká a 
předev�ím převy�ovala současnou nabídku rekvalifikačních kurzů. Je sice pravda, �e na�e 
otázky nezahrnovaly mapování představ respondentů o vý�i jejich mezd za případnou práci ve 
slu�bách, nicméně (jak uvidíme dále) slo�ení zájemců odpovídá jak stávajícím typickým 
účastníkům rekvalifikačních kurzů, tak typickým pracovníkům v sociálních slu�bách (na které 
jsou právě rekvalifikační kurzy v současné době zaměřené). Navíc nezanedbatelná část těchto 
zájemců je ochotna pracovat za mzdy na úrovni sociálních dávek a jejich očekávání jsou tedy 
realistická. Z těchto důvodů se domníváme, �e významná část zájemců by si v případě 
nabídky práci ve slu�bách skutečně zvolila.  

Jak naznačují výsledky �etření popsané v předcházející subkapitole, pouze polovina 
úřadů práce nabízí rekvalifikaci pro práci v sociálních slu�bách a tyto registrují pouze velmi 
malý � v průměru 3% - zájem o kurzy a tuto práci. Mezi dotázanými uchazeči v�ak byla míra 
zájmu vy��í,  pohybovala se v rozmezí  8 � 22 % (průměr činí 14 %) a rozdíly v rámci 
jednotlivých okresů nebyly statisticky signifikantní. Tuto disproporci lze vysvětlit dvojím 
způsobem. Je mo�né, �e úřady práce nedostatečně mo�nost práce v sociálních slu�bách 
registrují a nabízejí, a z druhé strany mů�e být část zájmu uchazečů spí�e hypotetického rázu 
a nikoli seriózním uva�ováním o novém zaměstnání.  

 
T a b u l k a  3.2.1. Zájem o práci v sociálních slu�bách 

Zájem o práci v sociálních slu�bách35 Počet 
respondentů 

Podíl 
respondentů 

Práce s mladými lidmi (bez přístře�í, narkomany..) - 
streetwork   
Hlídání dětí v domácnosti   
Výpomoc v domácnostech star�ích osob (osobní péče)  
Hlídání dětí ve skupině   
Práce v denním centru pro star�í osoby  
Práce v denním centru pro tělesně/mentálně posti�ené děti  
Výpomoc u tělesně posti�ených (vozíčkářů) � osobní 
asistence  

396 
 

375 
262 
234 
204 
147 
141 

23 % 
 

21 % 
15 % 
13 % 
12 % 
8 % 
8 % 

 
V následujících subkapitolách  postupně popí�eme typické charakteristiky zájemců o 

jednotlivé typy sociálních slu�eb.  
 
3.2.1. Výpomoc v domácnosti star�ích osob  

Ve více ne� 4/5 případů se jedná o �eny, přičem� tuto mo�nost si  zvolila více ne� 
čtvrtina z celku �en v souboru. Více ne� polovina zájemců je ve věku 30-49 let a  ze dvou 
třetin se jedná o uchazeče se základním vzděláním či vyučením (v obou případech jsou tyto 

                                                 
35 Respondenti si mohli vybrat  více odpovědí.  Jednotlivá zaměstnání v sociálních slu�bách byla vybírána na 
základě  nejnověj�í typologie sociálních slu�eb.  
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kategorie statisticky významně nadhodnoceny).  Nadhodnocen je také  podíl respondentů se 
ZPS (29 % oproti 20 % v celku souboru), matek s dětmi (31 % oproti 17 %) a  samo�ivitelů 
(25 % oproti 16 %). Pětinu z této skupiny samo�ivitelů  tvoří právě matky-samo�ivitelky a 
také respondenti s  vět�ím počtem závislých dětí. Naopak statisticky podhodnocen je podíl 
absolventů, mladistvých a respondentů z národnostních men�in. Z hlediska délky 
nezaměstnanosti je nadhodnocena kategorie 12 a více měsíců (29 % oproti 18 %). 

 Třetina těchto respondentů by  byla ochotna pracovat za mzdu rovnající se vý�ce 
sociálních dávek  - tito respondenti navíc tvoří celou čtvrtinu pracovníků ochotných pracovat 
při této vý�ce mzdy.  Z tohoto hlediska zde nacházíme významný statistický rozdíl oproti 
respondentům, kteří by v rámci této sociální slu�by pracovat nechtěli. Dal�ím dokreslením 
tohoto specifického rysu je skutečnost, �e tito respondenti výrazně méně často volili jako 
důvod odmítnutí nabízeného pracovního místa nízkou mzdu.  

Na základě korelační analýzy dále mů�eme říci, �e tito lidé by častěji volili následující 
dal�í mo�nosti práce v sociálních slu�bách:  práci v denním centru pro star�í osoby, výpomoc 
u tělesně posti�ených, práci v denním centru pro posti�ené děti či hlídání dětí v domácnosti, 
naopak by nechtěli pracovat formou streetworku. Tito lidé zároveň vykazují vět�í ochotu 
pečovat o své rodiče.  
 
3.2.2. Práce v denním centru pro star�í občany 

Téměř ve 4/5 případů se jedná o �eny, a to významně častěji ve věku 30-49 let. 
Z hlediska vzdělání odpovídá rozlo�ení do kategorií vzdělanostní struktuře celého souboru � 
tj. převa�ují vyučení a lidé s úplným středo�kolským vzděláním. Nadhodnoceno je zastoupení 
matek s dětmi (34 % oproti 18 % v celku souboru) a  častěji sem patří respondenti s vět�ím 
počtem závislých dětí. Naopak podhodnocen je podíl absolventů (20 % oproti 33 %). Co se 
týče délky nezaměstnanosti, je mírně nadhodnocena kategorie 12 měsíců a déle (19 % oproti 
16 %). 

 Zhruba třetina respondentů je přitom ochotna pracovat za mzdu na úrovni sociálních 
dávek a tvoří tak necelou čtvrtinu lidí ochotných pracovat při této vý�i platu. Na základě 
korelační analýzy mů�eme říci, �e tito lidé by volili následující formy  práce v sociálních 
slu�bách: výpomoc v domácnostech star�ích osob či u tělesně posti�ených a práci v denním 
centru pro posti�ené děti, naopak by nechtěli pracovat s mladými lidmi formou streetworku. 
Tito lidé významně častěji uvedli jako důvod odmítnutí nabízené práce příli�nou vzdálenost 
pracovi�tě od místa bydli�tě. 

  
3.2.3. Výpomoc u tělesně posti�ených osob  

Z hlediska pohlaví, věku či vzdělání se tito respondenti neli�í od celku souboru, 
nadhodnoceno je pouze zastoupení absolventů (41 % oproti 29 %), kteří tvoří čtvrtinu lidí 
ochotných takto pracovat (a zároveň 13 % podíl z celkového počtu absolventů). Také zde 
najdeme �est matek-samo�ivitelek (jejich zastoupení je mírně nadhodnoceno) � tj. necelou 
čtvrtinu z jejich celkového počtu. Tito lidé by častěji volili i dal�í formy práce v sociálních 
slu�bách, a to: výpomoc v domácnosti star�ích osob, práci v denním centru pro star�í osoby a 
práci v centru pro posti�ené děti. 
  
3.2.4. Práce v denním centru pro tělesně a/nebo mentálně posti�ené děti 

Tuto práci by v 88 % zvolily �eny, a to vět�inou  s úplným středním  či  
vysoko�kolským vzděláním (50 % oproti 37 % v celku souboru). Tito respondenti  častěji 
jako důvod odmítnutí nabízeného pracovního místa uvedli příli�nou vzdálenost od místa 
bydli�tě. Jako dal�í mo�nosti práce v sociálních slu�bách častěji volí: výpomoc v domácnosti 
star�ích osob, práci v denním centru pro star�í osoby, výpomoc u tělesně posti�ených osob a 
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hlídání dětí ve skupině. Třetina těchto respondentů by byla ochotna pracovat za mzdu na 
úrovni sociálních dávek (tvoří přitom 15 % lidí ochotných pracovat na této úrovni mezd).  
 
3.2.5. Hlídání dětí v domácnosti 

V 89 % by tuto práci volily �eny, a to vět�inou �eny ve věku od 18-29 let (58 % oproti 
40 % v  celku souboru ve věkové kategorii do 24let, 48 % oproti 18% ve věkové kategorii do 
29 let). Nadhodnocen je podíl matek s dětmi (25 % oproti 18 %) a samo�ivitelů (24 % oproti 
15 %), naopak podhodnoceno je zastoupení respondentů se ZPS (17 % oproti 25 %). Z dal�ích 
typů práce v sociálních slu�bách by  tyto �eny volily:  výpomoc v domácnosti star�ích lidí a 
hlídání dětí ve skupině, naopak méně často by volily práci s mladými lidmi formou 
streetworku. 
 
3.2.6. Hlídání dětí ve skupině 

V 88 % se jedná o �eny, a to opět převá�ně �eny  ve věku do 29 let (41 %  je ve 
věkové kategorii do 24 let, 18 % v kategorii do 29 let). Výrazně je  nadhodnoceno zastoupení 
respondentů s úplným středním vzděláním (48 % oproti 32 % v celku souboru). Častěj�í je 
výskyt matek s dětmi (31 % oproti 18 %), naopak podhodnocen je podíl respondentů se ZPS 
(14 % oproti 25 %). Z hlediska délky nezaměstnanosti je nadhodnocena kategorie 1-6 měsíců 
(77 % oproti 67 %). Tito lidé by jako dal�í mo�nosti práce v sociálních slu�bách častěji volili 
hlídání dětí v domácnosti a práci v denním centru pro posti�ené děti.  
 
3.2.7. Práce s mladými lidmi formou streetworku36   

V tomto jediném případě je výrazně nadhodnoceno zastoupení mu�ů a naopak 
podhodnoceno zastoupení �en37.  Jedná se předev�ím o mladé lidi do 29 let (48 % z nich  
spadá do věkové kategorie do 24 let, 17 % do 29 let) se středo�kolským nebo 
vysoko�kolským vzděláním (39 %, resp. 6 %). Nadhodnoceno je zastoupení absolventů (46 % 
oproti 23 %), naopak podhodnoceno je zastoupení matek s dětmi (12 % oproti 25 %) a 
samo�ivitelů (14 % oproti 21 %). Z hlediska délky nezaměstnanosti je nadhodnocena 
kategorie 1-6 měsíců (68 % oproti 53 %). Tito lidé by nevolili jako formu práce v sociálním 
slu�bách výpomoc v domácnosti star�ích lidí, práci v denním centru pro star�í osoby a hlídání 
dětí v domácnosti.  
 
3.2.8. Ochota nezaměstnaných pečovat o své/ho rodiče 

O své rodiče by se starala třetina respondentů (555), naopak polovina se starat  nechce. 
14 % (223) respondentů rodiče ji� nemá a celá desetina na tuto otázku vůbec neodpověděla. 
Z těch,  kdo  mají  rodiče  (1 358), je 40 %  ochotno se  o  ně starat  a 60 %  nikoli. 

Představa vý�e platu za tuto péči se li�í (do otázky nebylo zahrnuto poměrně slo�ité 
vysvětlování mechanismu dávek za péči38, kterou by obdr�eli rodiče, tedy ti, o které se 
                                                 
36 V otázce jsme pod touto kategorií nabízeli: pomoc lidem bez přístře�í, mladým lidem na útěku, narkomanům 
atd. 
37 Z celkového počtu �en, které na otázku týkající se práce v sociálních slu�bách odpověděly, jich takto chce 
pracovat pouze 27 %, zatímco mu�ů 47 %.  V absolutních hodnotách v�ak �eny díky svému obecně vět�inu 
zastoupení mezi respondenty, kteří odpověděli, tvoří celou polovinu lidí uva�ujících o práci formou streetworku. 
38 Zamý�lený příspěvek na péči by měl pomáhat krýt zvý�ené �ivotní náklady vyvolané potřebou péče o závislou 
osobu, kdy tato � klient � sama rozhoduje o formě zabezpečení svých potřeb. Je určen na �nákup� různých typů 
slu�eb od péče rodinných příslu�níků, přes pečovatelskou slu�bu k ústavní péči. Příspěvek bude vyplácen ve 
čtyřech stupních podle rozsahu závislosti a potřeby péče, kdy čtvrtý stupeň zhruba odpovídá současnému pojetí 
úplné bezmocnosti. Hodnocení bude � na základě údajů �adatele a jeho rodiny � vydávat indikační komise 
okresního úřadu. Dávky nebudou testovány podle vý�e příjmu či majetku �adatele ani pečovatele. Blí�e viz 
Prů�a L.: Návrh nového způsobu financování sociálních slu�eb.  Práce a mzda 1/99, s. 36-46. 
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pečuje) a pohybuje se v intervalu od 5 000 do 10 000 Kč. Na tuto otázku odpovědělo 420 
respondentů, tedy ¾ z celku nezaměstnaných ochotných pečovat. Rozlo�ení respondentů 
podle představ vý�e platu vypadá následovně: 
 
T a b u l k a   3.2.8.1.  Představa o adekvátní odměně za péči o rodiče 

Představa o vý�i měsíčního 
�platu� za péči o rodiče 

Počet 
respondentů 

Podíl 
respondentů 

Podíl 
respondentů* 

1000-4500 Kč 
5000-6500 Kč  
7000-8500 Kč 
9000-10000 Kč   
11000-15000 Kč     
16000 a více Kč 

45 
112 
105 
104 
36 
18 

11 % 
27 % 
25 % 
25 % 
9 % 
4 % 

16 % 
29 % 
22 % 
19 % 
10 % 
2 % 

Pozn.: * - z �etření v rámci grantového úkolu Typologie sociálních slu�eb a jejich poptávka. Počet respondentů 
ve výběrovém souboru je 1 163. Blí�e viz. subkapitola 3.3.  
 

Z hlediska sociodemografických charakteristik mírně převa�ují  �eny (62 % oproti 38 
% mu�ů, rozdíl ale není statisticky významný). Respondenti ve věku 25-49 let by se o své 
rodiče starali, zvlá�tě ti ve věku 30-39 let, naopak starat by se nechtěli předev�ím lidé do 24 
let (a výrazně častěji absolventi � 2/3  z nich) a částečně i lidé mezi 25-29 lety. Lidé nad 50 let 
ji� často rodiče nemají. Častěji by se také starali samo�ivitelé, resp. méně často deklarují 
nezájem pečovat o své rodiče (v obou případech okolo 40 %). Mezi lidmi, kteří by se starali, 
je vět�i zastoupení vysoko�koláků, mezi těmi, kdo by se starat nechtěli, je naopak 
nadhodnocen podíl vyučených a středo�koláků, u lidí ze základním vzděláním je více těch, 
kteří ji� rodiče nemají. V případě respondentů ochotných pečovat o své rodiče je také mírně 
nadhodnocen podíl nezaměstnaných v délce 1-6 měsíců.  

 
3.2.9. Shrnutí 

Z hlediska zájmu nezaměstnaných a jejich demografických charakteristik lze na�e 
respondenty rozdělit do tří skupin:  
1. Zajímající se o práci ve  slu�bách (domácích i ústavních) pro seniory a občany 

s posti�ením: zde se jedná předev�ím o �eny středního věku (30-49 let), se středním a 
ni��ím vzděláním, které se často samy nacházejí v obtí�ných �ivotních situacích (ZTP, 
samo�ivitelky, matky s dětmi) a jsou (1/3) ochotny pracovat za mzdu na úrovni sociálních 
dávek. Jsou často nezaměstnané déle ne� rok a chtějí pracovat v místě svého bydli�tě. 
Častěji ne� ostatní jsou ochotny starat se o své/ho rodiče. 

2. Zajímající se o práci ve slu�bách péče o děti (domácí i ústavní, pro zdravé i posti�ené 
děti): zde se jedná o mlad�í �eny (18-29 let) se středním a vy��ím vzděláním (v případě 
posti�ených dětí), často o matky s dětmi a samo�ivitelky, které tak mohou zúročit 
zku�enost výchovy vlastních dětí a dobře tuto práci s touto vlastní péčí kombinovat. 

3. Zajímající se o streetwork: zde se jedná často o mladé mu�e ve věku do 29ti let se 
středním a vy��ím vzděláním, často o absolventy a o respondenty, kteří nemají zájem o 
práci v ostatních oblastech sociálních slu�eb.  
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3.3. Ochota dětí pečovat o své rodiče39 
V roce 2000 byl VÚPSV realizován výzkum, který měl mapovat míru ochoty dětí 

starat se o své rodiče. Výběrový soubor byl shodný jako o dva roky star�í výzkum názorů 
seniorů na způsoby péče a mo�nosti péče jejich vlastních dětí, případně �ir�í rodiny.40  V této 
subkapitole se soustředíme pouze na ty otázky, které souvisí se vztahem zaměstnanosti, resp. 
nezaměstnanosti a ochotou pečovat o své rodiče. Pomíjíme tedy dal�í důle�ité aspekty, jako je 
detailní analýza vlivu zdravotního  či rodinného stavu seniorů na ochotu jejich dětí o ně  
pečovat. 

Více ne� polovina respondentů by v případě zhor�eného zdravotního stavu rodičů 
vedoucího k nutnosti zajistit jim celodenní péči nejraději volila péči v rodině � tedy svou  a 
svých sourozenců (pouze 1/4 se domnívá, �e by pečovali sami). Tito lidé zároveň projevují 
silnou vůli pečovat a� do vyčerpání svých (nejen finančních) mo�ností bez ohledu na své jiné 
� pracovní či osobní � závazky a bez ohledu na případné dávky. Rodinu vnímají nejen jako 
nejvhodněj�í prostředí, kde se jejich rodiče cítí nejlépe, ale i jako prostředí schopné 
poskytnout stejně kvalitní péči jako odborné instituce a nést finanční zátě� spojenou s péčí. 
Obecně v�ak velká část respondentů vidí silnou roli státu právě v otázce financování péče � 2/3 
se domnívají, �e by ji měl výlučně zaji�ťovat. Polovina se také domnívá, �e stát doká�e 
zajistit nejvy��í úroveň odborné péče, a 2/5 obecně zaji�tění péče se v�emi jejími aspekty 
vnímají předev�ím jako povinnost státu, nikoli rodiny.  

Na druhou stranu se polovina respondentů  domnívá, �e  by jejich rodiče jednoznačně 
dali přednost péči v rodině. Na druhém místě  se z hlediska preferencí nejčastěji objevila dal�í 
forma domácí péče � za pomoci pečovatelské slu�by - a na třetím místě dům s pečovatelskou 
slu�bou. Nejmen�í zájem je jednoznačně o pobyt v domově důchodců.   

Téměř v�ichni respondenti souhlasí s názorem, �e členové rodiny by si měli vzájemně 
pomáhat a �e poskytování této pomoci starým rodičům je povinností jejich dětí. Nicméně 
mo�nost pečovat na úkor ztráty zaměstnání připou�tí pouze necelá pětina z nich. Tuto 
neochotu vzdát se zaměstnání dokresluje i skutečnost, �e právě ztráta práce je nejčastěj�í 
obavou, která by mohla vést k umístění rodičů do ústavní péče. Na druhou stranu v případě 
nezaměstnanosti, a to zvlá�tě dlouhodoběj�í, by ¼ respondentů byla ochotna o své 
nesoběstačné rodiče pečovat, přičem� pro velkou část z nich by existence dávek za tuto péči 
nebyla rozhodující. Představy o vý�i dávek ov�em nejsou příli� realistické � více ne� polovina 
respondentů uva�uje o dávkách vy��ích ne� 7 000 Kč.41 
 
Následující tabulky podrobněji přibli�ují odpovědi respondentů. 

 

                                                 
39 Tato subkapitola vychází z práce Veselá, J.:  Typologie sociálních slu�eb a jejich poptávka. VÚPSV, Praha  (v 
tisku). Celkový počet respondentů dotazníkového �etření byl 1 163. 
40 Jeho popis je v následující kapitole 3.3.1. 
41 Průměr dosahuje 7 086 Kč měsíčně. Blí�e viz tabulka 3.2.8.1. 



 33

T a b u l k a  3.3.1.  Míra souhlasu s výroky 

Souhlas výrokem Podíl respondentů* 
 

Členové rodiny by si měli podle svých sil a mo�ností pomáhat. 
Je povinností dětí pomáhat starým rodičům. 
Uvidí-li mé dítě, �e pečuji o starého, nemocného rodiče, mohu 
předpokládat, �e mi v případě potřeby také pomů�e. 
Pomoc rodičů svým dětem v mládí se jim určitě vrátí, a� budou 
staří. 
Střední generace má v současné době dostatek svých starostí a 
povinností, a proto starým rodičům pomáhat nemů�e. 
Dospělé děti by měli pečovat o své nesoběstačné rodiče i za 
cenu opu�tění zaměstnání.  

94 % 
88 % 
74 % 

 
63 % 

 
29 % 

 
     19% 

Pozn.: * - součet odpovědí �určitě�a �spí�e souhlasím�) 
 
T a b u l k a  3.3.2. Míra, v jaké mohou dané obavy vést ke svěření péče instituci 

Obava vedoucí ke svěření rodičů do 
péče instituce 

Určitě 
ano (%) 

Určitě ne 
(%) 

Obava, �e poskytování péče omezí mo�nost zaměstnání 
Obava z nezvládnutí potřebné odborné péče 
Obava z časové náročnosti péče 
Obava z případné potřeby odloučení od vlastní rodiny a bydlení 
v bytě rodičů po dobu poskytování péče. 
Obava z případné potřeby přestěhovat rodiče do vlastního bytu po 
dobu poskytování péče.  
Obava z nezvládnutí psychické zátě�e spojené s péčí 
Obava ze zanedbávání potřeb vlastní rodiny 
Obava z nezvládnutí fyzické zátě�e spojené s péčí 
Obava z omezení osobního �ivota 
Obava z finanční náročnosti péče 
Obava z omezení mo�nosti pomáhat s péčí o vnoučata 

34 
33 
20 
15 
 
16 
 
15 
15 
15 
12 
12 
4 

21 
19 
29 
42 
 

46 
 

34 
38 
44 
42 
43 
60 

Pozn.: Zbylí respondenti (do 100 %) zvolili kategorie �tak napůl� a �nevím�.  
 
T a b u l k a  3.3.3.  Okolnosti volby péče o staré rodiče 

Motiv k péči Ano (%) Ne (%) 
Ztráta zaměstnání 
Nemo�nost del�í dobu najít zaměstnání po jeho ztrátě 
Mo�nost získat sociální dávky při osobní péči o nesoběstačné rodiče 

50 
54 
44 

39 
36 

       43 
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T a b u l k a  3.3.4.  Souhra nezaměstnanosti a potřeby péče o rodiče 

 
Mo�ná ře�ení 

Podíl 
respondentů 

(%) 
Ani po dobu nezaměstnanosti bych se nemohl/a o rodiče starat 
Přechodně bych poskytoval/a rodičům pomoc a hledal/a práci, jakmile bych ji 

na�el/a, pomoc bych přestal/a poskytovat nebo ji omezil/a a �el/�la pracovat 
Pokud bych byl/a přijatelně finančně zabezpečen/a státním příspěvkem,       
poskytoval/a bych rodičům potřebnou pomoc a zaměstnání nesháněl/a 
Rodičům bych poskytoval/a potřebnou péči bez ohledu na mo�nost státního 
příspěvku co nejdéle by mi to ekonomická situace umo�ňovala 

5 
25 
 

32 
 

28 

Pozn.: Zbylí respondenti (do 100 %) zvolili odpověď �jinak� a �nevím�.  
 
3.3.1. Postoje a preference seniorů42 

Nyní se podívejme na problematiku domácí, rodinné péče z druhé strany, z pohledu 
těch, o které se pečuje, z pohledu rodičů � seniorů. 

S ohledem na připravovaný zákon o sociální pomoci byl roku 1998 VÚPSV realizován 
výzkum postojů star�ích občanů. V centru pozornosti byl pohled seniorů na stávající situaci 
v oblasti dávek sociální pomoci a sociálních slu�eb, míra jejich znalosti o  budoucích 
změnách a jejich představy o ře�ení osobní situace v případě vzniklé závislosti na pomoci 
druhé osoby.  Důvodem pro takto koncipované �etření byl návrh tzv. příspěvku na péči v 
rámci zákona o sociální pomoci, který by měl posílit příjem osob, které  potřebují péči s tím, 
�e si sociální slu�bu zabezpečí podle vlastní volby. 

S věkem relativně přibývá těch respondentů, kteří uvádějí ka�dodenní pomoc vlastních 
dětí (od 1/5 ve skupině 60 � 64 let  po 2/5 ve skupině nejstar�í). Celkově se pomoc dětí rodičům 
týká  jen malé části souboru. Uvedla ji méně ne� jedna pětina dotazovaných, ka�dodenní 
pomoc jen ka�dý čtrnáctý. Posuzujeme-li v�ak pouze  odpovědi  respondentů, kteří uvedli, �e 
se o sebe nejsou schopni postarat, je zřejmé, �e pomoc  jejich dětí není zanedbatelná. 
Pravidelná pomoc je v těchto případech poskytována více ne� polovinou respondentů, z toho  
ve třetině případů denně. Přesto i v tomto případě zůstává bez pomoci téměř ka�dý pátý 
senior, který by ji potřeboval. 

Podobně je tomu s pomocí ostatních rodinných příslu�níků. Jejich denní pomoc  uvedl 
pouze ka�dý desátý respondent, v nejstar�í věkové skupině necelá 1/5 dotazovaných. Podíl 
těch, kterým ostatní rodinní příslu�níci vůbec nepomáhají, s věkem klesá - z 2/3 u nejmlad�í 
skupiny na  2/5 u respondentů ve věku 80 - 84 let a a� na necelou třetinu u skupiny 85 a více 
let. Téměř polovině současných nesoběstačných seniorů  v souboru nepomáhají ani ostatní 
rodinní příslu�níci. Ostatním, pokud je to potřeba, pomoc v určitém rozsahu poskytnou, 
nejčastěji několikrát v měsíci.  Denně v tomto případě takto pomoc získá pouze ka�dý desátý.  

V souvislosti s poskytováním domácích i ústavních slu�eb byla také zji�ťována míra 
obav  star�ích občanů. Senioři se nejčastěji obávají, �e: 
- poskytovaná péče bude časově náročná (3/4) 
- poskytovaná péče bude omezovat zaměstnání pečovatele (3/4) 
- poskytovaná péče bude finančně náročná (2/3) 
- rodina nezvládne psychickou zátě� spojenou s péčí  (1/2) 
- rodina nezvládne odbornou péči (2/5) 
- lidé se bojí, �e je rodina umístí do ústavu (1/3) 

                                                 
42 Kapitola 3.3.1. vychází z výzkumné zprávy Veselá, J., Janata Z.: Sociální slu�by ve světle připravovaných 
reforem II. VÚPSV, Praha 1999.  
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  Obecně popsané postoje typu obav, �e rodina nezvládne péči odborně nebo psychicky, 
�e bude časově či finančně náročná, resp. �e by způsobila řadu jiných obtí�ných či 
nepřekonatelných komplikací, se celkově vyznačují značnou univerzálností - věk v těchto 
postojích zpravidla hraje malou roli. 

Dal�í obavy se týkali dostupnosti slu�eb. Senioři se obávají, �e: 
- slu�by pro ně nebudou cenově dostupné  (2/3) 
- si nebudou umět  potřebnou slu�bu od příslu�ných úřadů sami zajistit (1/2) 
- v okolí jejich bydli�tě �ádná instituce nebude poskytovat slu�by, které budou potřebovat 

(2/5) 
- potřebné slu�by nebudou v místě jejich bydli�tě poskytovány v �ádoucí kvalitě (2/5) 
- slu�by v domácnosti budou poskytovány nekvalifikovanými pracovníky (1/3) 

 
Co se týče preferencí ohledně místa, kde by chtěli strávit zbytek svého �ivota, tak z 

jejich odpovědí vyplývá, �e nejčastěji by chtěli �ít i nadále ve vlastním bytě za pomoci rodiny 
či pečovatelské slu�by (více ne� polovina respondentů). Dále byly zaznamenány následující 
odpovědi:  
- chtěl bych �ít v domě s pečovatelskou slu�bou (1/8) 
- chtěl bych �ít v penziónu pro důchodce (1/8) 
- chtěl bych �ít v domově důchodců (1/20)  
- nevím, neuva�oval jsem o tom (1/8)  

 
Při zamý�leném vyplácení příspěvku byl zaznamenán jen mírný posun preferované 

péče oproti vý�e uvedenému rozlo�ení preferencí. Obecně by občané nad �edesát let v případě 
nepříznivého zdravotního stavu vět�inou i nadále chtěli �ít ve vlastním bytě, bez nutnosti 
zpřetrhání zavedených sociálních vazeb. Lze v�ak konstatovat, �e ač by si dne�ní generace 
seniorů star�ích �edesáti let vět�inou přála do�ít ve své domácnosti, není v mnoha směrech na 
tuto mo�nost patřičně připravena. 

Největ�í problém lze pravděpodobně spatřovat v neinformovanosti. Jestli�e v řadě 
případů je informovanost o stávajícím - tedy ji� poměrně zavedeném - systému nároků na 
sociální příspěvky či jinou pomoc poměrně malá, pak nepřekvapuje ani naprosto vět�inová 
neinformovanost o uva�ovaných změnách zákona. Míra neznalosti je v tomto směru jen 
minimálně podmíněna  věkem: ve skupině 60-64 let nemělo příslu�né informace 90 % 
respondentů, v dal�ích skupinách byl tento podíl jen nepatrně vy��í (85 let a star�í � 93 %). 

Pro některé současné příjemce sociálních dávek a slu�eb nebylo jednoduché potřebnou 
dávku či slu�bu získat.  Pouze pro třetinu z nich nebylo slo�ité zjistit, na co vlastně mají 
nárok.  Pro téměř tři čtvrtiny dotázaných bylo slo�ité si vypočítat, zda na dávku mají skutečně 
nárok. Pro téměř 60 % bylo slo�ité nalézt instituci, která sociální dávky či slu�by poskytuje. 
Více ne� dvě třetiny příjemců uvedly, �e pro ně bylo slo�ité získat potřebné podklady a je�tě o 
něco vět�í část uvedla, �e pro ně bylo slo�ité vyplnit příslu�né formuláře �ádosti. 

Z vý�e uvedeného je zřejmé, �e se zvy�ujícím se rozsahem poskytování potřebné péče 
starým občanům v domácnosti, pokud tuto pomoc bude zaji�ťovat rodina, poroste potřeba 
dostatečného počtu zařízení poskytujících respitní péči. Rovně� je zřejmé, �e mo�nost 
poskytování péče rodinou bude mít mez, za kterou ji� rodina potřebnou péči ani za 
institucionální pomoci nezvládne (riziko tzv. efektu �vyhoření�). 
  
 Na základě výsledku obou �etření � jak mezi seniory, tak jejich dětmi � mů�eme 
předpokládat, �e dopady zavedení nového příspěvku na péči budou v ČR obdobné jako 
v jiných evropských zemích.43 Nové dávky péče nepovedou k výrazným změnám ani na trhu 

                                                 
43 Blí�e viz subkapitola 2.3. 



 36

práce ani v motivaci pečovatelů a klientů. Dávky jsou zamý�lené jako příspěvek na péči, 
nikoli plnohodnotná náhrada příjmu,  mo�nost paralelního zaměstnání by tedy (u méně 
náročných forem péče) měla být zachována, aby pečovatelé nebyli ohro�eni propadem na 
hranici chudoby. Velmi �ádoucí je  začlenění této péče do důchodového systému  a vytvoření 
komplementárních slu�eb respitní péče.  
 
3.4.  Sociální slu�by  v pohledu poskytovatelů 

Role stávajících i potenciálních zaměstnavatelů, tedy poskytovatelů sociálních slu�eb 
� jejich představ o schopnostech budoucích zaměstnanců, jejich pohledu na relevanci a 
kvalitu existujících rekvalifikačních kurzů i představ o jejich ideálním způsobu organizace � 
je velmi důle�itá.  

Obsahem práce poskytovatelů  oslovených v dotazníkovém �etření je (v pořadí od 
nejčastěji zmiňovaného): pečovatelství, o�etřovatelství, různé formy poradenství, rozvoz 
obědů, zaji�ťovaní volnočasových a klubových aktivit, osobní asistence a provozování 
denních stacionářů. Dal�ích 34 poskytovatelů bylo dotazováno v rámci terénního �etření 
v sedmi vybraných okresech.44 Následující tabulky poskytují vhled do základní struktury 
výběrového souboru, resp. souborů.  
 
T a b u l k a  3.4.1. Cílové skupiny klientů 

Cílové skupiny  Počet 
poskytovatelů 

Počet poskytovatelů 
(terénní �etření) 

Senioři     
Tělesně posti�ení   
Mentálně posti�ení   
Posti�ené děti    
Děti ohro�ené patologickými jevy  
Narkomani    
Lidé v nouzi  

23 
1 
11 
8 
5 
3 

neuv. 

8 
4 
7 
4 
4 
4 
3 

 
T a b u l k a  3.4.2.  Kombinace cílových skupin     

Kombinace cílových skupin Počet poskytovatelů 
Senioři a tělesně posti�ení    
Tělesně a mentálně posti�ení    
Senioři a těl. a mentálně posti�ení   
Tělesně a mentálně posti�ení dospělí i děti  

16 
10 
7 
3 

 
T a b u l k a  3.4.3.  Typ slu�eb 

Typ poskytovaných slu�eb45 Počet poskytovatelů 
Dlouhodobé      
Domácí      
Terénní      
Dočasné      
Komunitní      

31 
23 
22 
17 
6 

 
                                                 
44 Viz  subkapitola 3.4. 
45 Poskytovatelé poskytují různé typy slu�eb, nejčastěji v kombinaci, velmi často téměř v�echny zmíněné typy 
(zvlá�tě u vět�ích poskytovatelů). 
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Poskytovatelé nejčastěji zaměstnávají kvalifikované pracovníky, méně pak 
dobrovolníky a nejméně pracovníky z řad nezaměstnaných. Nezaměstnaní bývají v�ak o něco 
častěji  zaměstnáváni v �nedostatkových� a současně velmi poptávaných slu�bách, jako je 
osobní asistence či práce v denních  stacionářích. Pokles dobrovolných pracovníků ve 
slu�bách zase ilustruje fakt, �e naprostá vět�ina poskytovatelů (31, z toho 20 �pouze� a 11 
�spí�e�) dává přednost placeným zaměstnancům před dobrovolníky (�spí�e� dobrovolníky 
zaměstnávají jen 3 poskytovatelé). �Typického� pracovníka poskytovatelé popisovali zcela ve 
shodě se zku�enostmi úřadů práce � velkou část tvoří �eny středního věku, středního a ni��ího 
vzdělání a s motivací pracovat v sociální oblasti. Ta je spolu se sociálním cítěním také 
nejdůle�itěj�ím kritériem pro přijetí pracovníka. Pouze někteří (převá�ně státní) poskytovatelé 
a některá (převá�ně zdravotnická) povolání přesně definují vy�adované vzdělání. 

Volná místa na ÚP inzeruje zhruba polovina (18) poskytovatelů, o rekvalifikačních 
kurzech v oblasti sociálních slu�eb je v�ak informováno pouze 7 z nich (1/5), přičem� tito 
hodnotí jejich kvalitu kladně a dva z nich se dokonce podílí na přípravě těchto kurzů. Celé 
zbylé 4/5 poskytovatelů se nicméně domnívají, �e by jejich účast na přípravě kurzů byla 
�ádoucí.  

Spolupráci s okresem ohodnotily 2/3 respondentů jako dobrou (15 velmi, 8 spí�e), 
pouze čtyři explicitně hodnotí vztahy jako �patné.  2/3 poskytovatelů hodnotí poptávku po 
slu�bách v jejich okrese jako vysokou a do budoucna očekávají dal�í růst. Podle 4/5 také 
existuje a dále poroste potenciál pro tvorbu nových pracovních míst v oblasti sociálních 
slu�eb.  

Mzdy pracovníků ve slu�bách patří mezi nejni��í, práce v nich mezi málo presti�ní, a 
to přesto, �e jsou to velmi důle�itá a fyzicky i psychicky namáhavá povolání. Celková 
průměrná mzda v�ech pracovníků v na�em souboru byla 7 033 Kč. Nejni��í byla mzda 
osobních asistentů � 5 000 Kč (rozpětí 1500-7000), dále pečovatelek � 6 259 Kč (v rozpětí od 
4 500-8 500), ostatních pracovníků � 6 761 Kč (v rozpětí 3 900-12 000), zdravotních sester -  
9 509 Kč (v rozpětí 6 750-11 000) a nejvy��í u vedoucích pracovníků � 9 742 Kč (v rozpětí od 
6700 � 12 000). A� na práci osobních asistentů se jedná o hrubé měsíční mzdy za práci na 
plný úvazek. Podobné rozlo�ení mezd uváděli i poskytovatelé dotazovaní v rámci terénního 
�etření v sedmi vybraných okresech. 

 
T a b u l k a   3.4.4. Průměrné mzdy pracovníků v sociálních slu�bách 

Mzdy46 Dotazníkové �etření Terénní �etření 
Klienti     
Pomocní pracovníci   
Osobní asistenti   
Pečovatelé/lky    
Zdravotní sestry   
Vedoucí pracovníci   
Ostatní pracovníci   
Mzdy celkem   

Neuv. 
Neuv. 

5 000 Kč 
6 259 Kč 
9 509 Kč 
9 742 Kč 
6 761 Kč 
7 033 Kč 

4 700 Kč 
5 800 Kč 
6 650 Kč 
7 000 Kč 
9 900 Kč 
9 600 Kč 
8 030 Kč 
8 100 Kč 

   
Nezaměstnaní uchazeči sice nejsou pro poskytovatele hlavním zdrojem pro výběr 

budoucích pracovníků, nicméně mo�nost ucházet se o tuto práci jim není ani apriori 
odepřena47. Určitá mezera existuje i ve spolupráci mezi poskytovateli a úřady práce, či 
přesněji, její intenzita se v rámci jednotlivých okresů velmi li�í. Z názorů poskytovatelů také 

                                                 
46 V obou případech se jedná o hrubé měsíční mzdy za práci na plný úvazek, výjimkou je údaj za mzdy osobních 
asistentů zji�ťovaný v rámci dotazníkového �etření.   
47 Jak uvidíme dále, ve výsledcích případových studií (kapitola 3.5.) 
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vyplývá, �e největ�í naděje pro nezaměstnané představují právě velmi poptávané a zároveň 
nedostatkové nové typy slu�eb, jako je osobní asistence, práce v komunitních centrech apod. 
Důle�itou roli bude také hrát nový zákon o sociální pomoci, který je v�emi zainteresovanými 
stranami netrpělivě očekáván.   
 
3.5. Případové studie situace na trhu sociálních slu�eb  

Vý�e uvedené �etření probíhalo v průběhu srpna a začátku září 2000 v sedmi městech 
ČR: Děčíně, Frýdku-Místku, Jihlavě, Mostě, Olomouci, Opavě a Písku na příslu�ných 
referátech sociálních věcí OkÚ a v�dy u několika konkrétních poskytovatelů sociálních 
slu�eb. Při výběru poskytovatelů byla snaha uplatnit co nej�ir�í záběr jak podle kritéria 
zřizovatele, tak (a to předev�ím) podle typu sociální slu�by a klientů. Kromě sedmi referátů 
sociálních věcí bylo osloveno 34 poskytovatelů sociálních slu�eb, z toho: 
  
-  4  zařízení OkÚ 
-  6  městských zařízení    
-  1  zařízení �kolského úřadu 
- 23 zástupců NNO  - 14 občanských sdru�ení  
   -   6  zařízení církve 
                                    -   3 obecně prospě�né společnosti  

Důraz byl kladen na neziskové organizace, a to z toho důvodu, �e zaji�ťují vět�inu 
intervenčních a velkou část nových typů sociálních slu�eb. Naopak soukromí poskytovatelé 
nebyli osloveni, neboť jejich podíl na trhu je zatím malý.48 Státní či obecní zřizovatelé byli 
zastoupeni názory okresních popřípadě magistrátních úřadů. Z hlediska potenciálu tvorby 
nových míst jsou navíc mo�nosti státních zřizovatelů slu�eb omezené, neboť interní pravidla 
přesně vymezují po�adované kvalifikace zaměstnanců a nekvalifikovaným (byť 
rekvalifikovaným) uchazečům jsou otevřeny pouze pomocné a základní sanitářské práce.  

Ka�dé město je zhodnoceno v krátkém resumé, reflektujícím předev�ím postoje a 
informace OkÚ, celkovou situaci v okrese a případná specifika, jimi� se okres a jednotliví 
poskytovatelé vyznačují. Předkládaný pohled pracovníků referátů sociálních věcí OkÚ a 
jednotlivých poskytovatelů sociálních slu�eb, dotazovaných v tomto pořadí, je výsledkem 
řízeného rozhovoru a jeho následného formulačního  a strukturálního zpracování. 
 
3.5.1. Děčín 

Síť sociálních slu�eb je v okrese Děčín relativně hustá; ústavních zařízení - domovů 
důchodců a ústavů sociální péče- je v okrese dostatek (i kdy� jsou nerovnoměrně rozmístěny), 
a to mimo jiné díky politice předchozího politického re�imu, který se sna�il nevlídnou 
sociální realitu lokalizovat do pohraničí.  

Neziskové organizace pokrývají zejména oblast neústavní péče, mimo jiné i 
problematiku drog, která je v netradiční součinnosti s městem plně pokryta.  V oblasti péče o 
dítě chybí v okrese preventivní programy, komunitní centra a chráněné dílny pro 
problematické děti a mláde� - hlavně rómského původu.  

Obecně chybí nízkoprahová centra pro občany, kteří krátkodobě �propadnou� sociální 
sítí, domácí péče o staré občany (slu�by v přirozeném prostředí), respitní péče, lů�ka 
hospicového typu (která by bylo mo�no zřídit při některém stávajícím ústavním zařízení), 
motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnanou mláde�, domy na půl cesty a levné 
ubytování pro sociálně slab�í občany. 
                                                 
48 Soukromí poskytovatelé byli osloveni v dotazníkovém �etření, nikdo z nich v�ak neodpověděl. Naprostou 
vět�inu odpovědí tvořili opět poskytovatelé z řad neziskových organizací. Z toho je patrné, �e ochota odpovídat 
je na straně soukromých poskytovatelů nejni��í. 
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OkÚ dobře akcentuje problematiku domovů důchodců, drogová oblast není 
předmětem zájmu. Jednotlivými poskytovateli není hodnocen příli� kladně, přehled a 
spolupráce s poskytovateli z řad neziskových organizací je pouze průměrná. 

Aktivněj�í je v sociální oblasti město Děčín (provozuje např. K-centrum, Doléčovací 
centrum, azylové bydlení). Spolupráce města a ÚP vyústila do programu rozsáhlej�ího 
uplatňování nezaměstnaných v sociální sféře v rámci institutu veřejně prospě�ných prací 
(VPP). Názor, �e v okrese v současnosti chybí koordinace sociálních slu�eb, v�ak nebyl mezi 
poskytovateli ojedinělý. 

Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti je v regionu dostatečný počet kvalifikovaných 
sociálních pracovníků, co� by mohlo ztí�it případné uplatnění absolventů rekvalifikačních 
kurzů na sociální slu�by. 
 
3.5.2. Frýdek-Místek 

V okrese Frýdek-Místek převládá ústavní typ sociálních slu�eb - domovy důchodců a 
domy s pečovatelskou slu�bou - relativně málo je zde rozvinutá komunitní a terénní práce.  

OkÚ je zřizovatelem pouze dvou sociálních zařízení, jednotlivá města v�ak provozují 
v regionu převá�nou část zařízení poskytujících sociální slu�by. V oblasti neziskových 
organizací  převládají církevní poskytovatelé sociálních slu�eb. 

V regionu výrazně narůstá počet zájemců o umístění v domovech důchodců a 
domovech s pečovatelskou slu�bou a čekací doba je neúnosně dlouhá.   V okrese se nedostává 
slu�eb krizové intervence, konkrétně chybí linka důvěry, krizové centrum s chráněným 
bydlením - azylové slu�by, domov na půl cesty, noclehárna se stravováním a centrum 
prevence zaměřené na vyu�ití volného času �kolní mláde�e. Neexistují zde také potřebná 
zařízení hospicové péče, ústav pro alkoholiky a ústav pro psychiatricky diagnostikované 
klienty v klidové fázi, kteří mají sociální problémy. 

Jako prospě�né by se aktérům sociální scény  jevilo zřízení koordinačního orgánu 
mimo veřejnou správu. 

OkÚ se v problematice neziskových organizací orientuje velmi dobře - vzájemné 
vztahy jsou osobní a prospě�né. Pracovníci referátu sociálních věcí podporují personální 
propojení státních a nestátních subjektů a jejich úzkou vzájemnou spolupráci (konkrétnímu 
problému se společně věnují  zaměstnanci OkÚ i neziskových organizací). Mnoho dřívěj�ích 
zaměstnanců okresního úřadu nyní působí v neziskových organizacích, které poskytují 
sociální slu�by. Jednotlivými poskytovateli jsou posuzováni velmi kladně. Město Frýdek- 
Místek je z pohledu poskytovatelů a vzájemné spolupráce hodnoceno pouze jako dobré.  

Rekvalifikace na sociální práci v okrese ji� probíhají, vzhledem k velkému počtu 
nezaměstnaných odborníků v této oblast jsou v�ak její absolventi obtí�ně uplatnitelní. 

  
3.5.3. Jihlava 

Síť sociálních slu�eb v Jihlavě je pokryta uspokojivě zejména v oblasti standardních 
slu�eb - domovů důchodců, pečovatelské slu�by či poradenství - i kdy� i v těchto případech je  
kapacita často nedostatečná a čekací doba na umístění dlouhá.  
Nedostatečně pokryty jsou terénní a komunitní slu�by, úplně přitom chybí: 
- domov pro matky s dětmi  
- chráněné dílny a zaměstnávání  
- centrum volného času pro mláde�.     

 
V sociální oblasti je v Jihlavě velmi aktivní Oblastní charita Jihlava, která saturuje 

velkou část sociálních potřeb regionu, zvlá�tě pak těch, které státní správa nereflektuje - 
vět�inu nových a nestandardních slu�eb poskytuje ona (pokrývá např. celou protidrogovou 
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oblast, která je velmi dobře sanována), a i ty si musela, dle svého názoru, často prosadit 
navzdory neochotě OkÚ.  

Postoj OkÚ je charakteristický nedostatečnou orientací a zájmem o sociální 
problematiku - v rozporu s jednotlivými poskytovateli zastává názor, �e zájem o nové slu�by 
není a v�e ostatní je saturováno. O slu�bách, které v okrese neexistují nebo o kterých neměli 
povědomí, tvrdí, �e o ně není zájem. 

Vztah OkÚ k neziskovým organizacím je problematický: kromě vyjádření úřadu 
k projektům (�ádajícím státní dotace) je dal�í vzájemný kontakt minimalizován. Databázi 
nestátních neziskových organizací nemá, kvalitu poskytovaných slu�eb nesleduje a případná 
aktivita vychází spí�e od neziskových organizací.  

Poskytovatelé sociálních slu�eb, kteří nejsou v úzkém kontaktu s OkÚ, s ním mají 
bezproblémové vztahy, v opačném případě jsou vazby poznamenány nedostatečným zájmem 
ze strany OkÚ. Jako problematická se jeví velká fluktuace vedoucích pracovníků a snaha 
přenést zodpovědnost na městské úřady. 

�kolení nezaměstnaných na sociální práci a jejich následné pracovní uplatnění je 
v okrese Jihlava ohro�eno nadbytkem nezaměstnaných sociálních pracovníků (absolventů 
Vy��í odborné �koly sociální). 
 
3.5.4. Most 

OkÚ a města jsou zřizovateli zařízení převá�ně ústavního typu, u neziskových 
organizací poskytujících sociální slu�by (v regionu relativně málo zastoupených) převládají 
sdru�ení zdravotně posti�ených. 

OkÚ s nimi spolupracuje spí�e v rámci daných pravidel, nadstandardní vztahy nejsou 
navazovány. Přesto je vzájemná spolupráce hodnocena jako  dobrá. Některé konkrétní 
projekty do sociální oblasti podporuje spí�e město. 

Po rozpadu Okresního ústavu sociálních slu�eb (OÚSS) pře�la vět�ina domovů 
důchodců do působnosti měst a obcí, přičem� specializované ústavy zůstaly pod OkÚ. Města 
si v této souvislosti vytvořila obdobu OÚSS - tzv. městskou správu sociálních slu�eb. 
Poskytovatelé pod ni spadající nemají právní subjektivitu. 

Problematika rodin s problémy s výchovou dětí je v okrese o�etřena komplexně, nárůst 
počtu u�ivatelů drog se aktivnímu mosteckému K - centru daří zvládat.    
V okrese chybí zejména tyto slu�by:  
- chráněné bydlení a práce  
- resocializační a rehabilitační centrum  
- terénní práce - pečovatelské a asistentské slu�by  
- ÚSP pro psychotiky, psychopaty, toxikomany a alkoholiky  
- dům na půl cesty 
- domov pro matky s dětmi 
 

Převá�ná vět�ina zaměstnanců neziskových organizací poskytujících sociální slu�by 
byla před nástupem do zaměstnání registrována na ÚP. Poskytovatelé sociálních slu�eb 
v Mostě mají vynikající vztahy a dohodu s ÚP - vyu�ívají v �iroké míře institut veřejně 
prospě�ných prací (VPP). Smlouvy jsou opakovaně prodlu�ovány (na více jak jeden rok), 
v rámci VPP jsou zaměstnáváni také vysoko�kolsky vzdělaní lidé a jejich platy jsou 
srovnatelné s řádnými zaměstnanci. Nezaměstnaní najdou tímto způsobem zaměstnání, 
poskytovatelé sociálních slu�eb levnou pracovní sílu - spolupráce je tedy oboustranně 
prospě�ná. I tak si mů�eme klást otázku, zda by namísto VPP neměla být zřízena řádná 
pracovní místa, kdy� ji� mezi nimi není de facto velký rozdíl - státní náklady by mohly být 
srovnatelné, pokud by pracovní místo bylo podpořeno např. formou státní dotace.    
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3.5.5. Olomouc 
V okrese Olomouc jsou dobře rozvinuty různorodé slu�by pro tělesně i mentálně 

posti�ené občany a poměrná hustá je i síť intervenčních slu�eb zaji�ťovaná převá�ně 
neziskovými sdru�eními � ov�em i OkÚ se problematikou intervenčních slu�eb intenzivně 
zabývá. Péče o star�í občany je ztí�ena předev�ím dlouhými čekacími lhůtami na umístnění 
v ústavech sociální péče, které jsou často zřizovány okresním úřadem či místními obecními 
úřady.  

Velkým problémem je neexistence některých typů zařízení � pro psychotiky, 
alkoholiky a občany s jinými závislostmi. Výjimkou je poměrně dobré pokrytí slu�eb pro 
drogově závislé, kde funguje Sananim, který poskytuje terénní, asistenční i rezidenční slu�by, 
občanská společnost Podané ruce provozovaná K-centrem a Kontaktní místo provozované 
Charitou Uničov.  

Léčebny dlouhodobě nemocných svou kapacitou nemohou nahradit chybějící 
o�etřovatelský ústav. Dále také podle vyjádření OkÚ neexistuje pevná půda pro sociálně 
právní ochranu starých lidí a lidí zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním 
úkonům. V okrese dále chybí domy na půl cesty, slu�by krizového ubytování, mediační 
centrum (nejen v oblasti péče o rodinu a děti, ale i např. v oblasti sousedských sporů) a ře�ení 
sociálního bydlení např. pro mladé rodiče z dysfunkčních rodin.  

Podle provozovatelů roste poptávka po komunitních, rodinných slu�bách a také 
slu�bách komplexněj�ích, kombinujících např. péči zdravotní, sociální i vzdělávací či 
volnočasové aktivity. 

Spolupráce neziskových organizací s OkÚ je hodnocena různě � od nepříli� 
uspokojivé a� po velmi dobrou. 

Vět�ina dotazovaných poskytovatelů pracuje v oblasti slu�eb pro tělesně či mentálně 
posti�ené a charakter jejich činností omezuje mo�nosti uplatnění nezaměstnaných, a to i po 
absolvování rekvalifikačních kurzů. Bývají přijímání pouze na pomocné, o�etřovatelské či 
pečovatelské práce a slu�by osobní asistence. Jejich mzdy v�ak výrazně nepřevy�ují mzdy 
minimální.  

Některými poskytovateli byl v této souvislosti zmiňován návrh do�kolovacích kurzů 
pro odborníky (logopedy, psychology apod.), které by organizoval ÚP. I zde je největ�í 
mo�nost uplatnění nezaměstnaných spatřována ve vzniku zákona umo�ňujícího klientům 
�kupovat� si slu�by osobních asistentů nebo např. rodinných příslu�níků.  
 
3.5.6. Opava 
 Okres Opava je charakteristický nadprůměrně hustou a kvalitní sítí sociálních slu�eb 
a koncentrací tělesně posti�ených občanů - vozíčkářů. 

OkÚ a magistrát je zde zřizovatelem, tak jako ve v�ech městech, zejména zařízení 
ústavní péče, přičem� magistrát se na poměrném počtu těchto zařízení podílí zanedbatelnou 
měrou.  

Příčinou tohoto početního poměru mů�e být existence Okresního ústavu sociálních 
slu�eb (OÚSS), jeho� zřizovatelem je OkÚ. Ve městech, ve kterých byl tento relikt minulé 
doby zru�en, velká část zařízení sociálních slu�eb pře�la do kompetence měst a obcí. 

Okresní ústav sociálních slu�eb spravuje v�echna zařízení poskytující sociální slu�by, 
jejich� zřizovatelem je OkÚ. Tato zařízení nemají právní subjektivitu ani právo poskytovat 
rozhovor bez předchozího povolení ředitele OÚSS. OÚSS má také v kompetenci personální 
zále�itosti jednotlivých poskytovatelů sociálních slu�eb. 
 Domníváme se (na základě rozhovoru s poskytovateli i ředitelem OÚSS), �e toto 
uspořádání vztahu mezi zřizovatelem a poskytovateli sociálních slu�eb má slabiny zejména 
v následujících oblastech: sni�uje míru samostatnosti, odpovědnosti a tím pádem i mo�nosti 
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rozvoje a kvalitu práce, a to i přesto �e svým způsobem práci jednotlivým poskytovatelům 
zjednodu�uje. Takové uspořádání existuje v 11 okresech ČR.. 
            Spolupráce OkÚ s neziskovými organizacemi je standardní � úřad situaci spí�e 
monitoruje a nabízí metodické vedení, aktivní a osobní kontakty nejsou příli� časté. Přesto své 
vztahy s referátem sociálních věcí hodnotí zástupci neziskových organizací jako spí�e 
bezproblémové. Vztahy s Magistrátem města Opavy jsou naopak neuspokojivé - sociální 
potřeby města jsou podle poskytovatelů jeho zaměstnanci spí�e přehlí�eny.   
            Sociální potřeby u�ivatelů drog (K - centrum �Pod slunečníkem�) a lidí na útěku 
(azylový dům) jsou poměrně dobře saturovány. 

Slu�by péče o dítě jsou velmi dobře rozvinuty v oblasti standardní péče (ústavy, 
poradny apod.), komunitní, volnočasová a poradenská centra v Opavě neexistují, jejich 
činnost musí být suplována jinými způsoby. 

V okrese úplně chybí domov na půl cesty a domov pro alkoholiky, kterých je velký 
počet, na psychiatrické klinice být trvale nemohou a do standardních zařízení jsou tě�ko 
zařaditelní. 
Dále jsou nedostatkovými sociálními slu�bami zejména: 
- rehabilitační a chráněné dílny. Pracovní uplatnění pro tělesně i zdravotně posti�ené chybí,         
      i kdy� mnoho aktivních posti�ených občanů pracuje na �ivnostenský list. V Hrabyni je           
      velké mno�ství vozíčkářů, kteří by mohli a chtěli v chráněném prostředí pracovat. 
- chráněné bydlení pro sociálně potřebné v zařízeních sociální péče i mimo - v celém okrese 

jsou pouze 4 byty pro mentálně posti�ené 
- azylový dům. Bylo by třeba jeho kapacitu roz�ířit, případně zřídit dal�í 
- denní stacionář pro mentálně posti�ené děti 
- hospicová lů�ka a zařízení respitní péče  pro 14 a� 30ti denní pobyt pro star�í     občany. 
 

Zaznamenali jsme té� potřebu roz�ířit kapacitu domovů důchodců, domů 
s pečovatelskou slu�bou a men�ích penzionů rodinného typu, a to zvlá�tě ve městech, kde je 
mezi seniory velký zájem o samostatné bydlení. 

 
3.5.7. Písek 

OkÚ a město Písek spravují rovným dílem zejména zařízení ústavní péče, neziskové 
organizace jsou v Písku, i vzhledem k relativně nízkému počtu obyvatel, poměrně aktivní. 
Přesto jsou v sociální síti regionu patrná �bílá místa� (např. absence azylového domu). 

ÚP v Písku je velmi aktivní. Jeho ředitelka realizuje pilotní projekt 11ti měsíčního 
pře�kolování nezaměstnaných na sociální práci  

Spolupráce okresu s neziskovými organizace se rozvíjí diferencovaně - míra ochoty ze 
strany poskytovatelů sociálních slu�eb je rozdílná. Okresní úřad s nimi úzce spolupracuje  
předev�ím v oblasti slu�eb poskytovaných seniorům (Písek má pouze jeden domov 
důchodců), svoji činnost posilují takté� v oblasti poradenských slu�eb. Spolupráce 
poskytovatelů sociálních slu�eb s OkÚ je hodnocena jako vynikající. 

Pro Písek je charakteristická výborná spolupráce jednotlivých poskytovatelů jak 
s OkÚ, tak s ÚP a v podstatě i s městem. Úzké a vyu�ívané jsou vztahy nejen mezi státní 
a nestátní sférou, ale také mezi konkrétními poskytovateli.   

Poskytovatelé sociálních slu�eb při výběru nových pracovníků velmi úzce 
spolupracují s ÚP. Vyu�ívají institutu absolventských míst, společensky účelných prací (SÚP) 
a veřejně prospě�ných prací (VPP). 

Problematika drog je saturována dostatečně, neuspokojivá je situace v oblasti péče o 
osoby bez domova. OkÚ hradí těmto osobám v akutních případech ubytování - zařízení typu 
azylový dům zde zatím neexistuje. Mo�nosti péče o rodiny s problémy s výchovou dětí jsou 
v okrese Písek omezené. 
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Poptávka po sociálních slu�bách narůstá ve v�ech oblastech, úplně chybí a potřebné 
jsou následující slu�by: 
- poloinstitucionální slu�by: otevřený domov důchodců (stacionárního typu) 
- chráněné dílny 
- domov na půl cesty (nena�el se zřizovatel) 
-  hospicová lů�ka 
- azylový dům. 

 
3.5.8. Shrnutí   

Výsledky sedmi vý�e popsaných případových studií lze shrnout následujícím 
způsobem. Spolupráce OkÚ s neziskovými organizacemi je obecně spí�e neuspokojivá, jen 
výjimečně přesahují vzájemné vztahy rámec prostého monitorování situace a jsou osobní, 
aktivní a oboustranně prospě�né (ve Frýdku-Místku či Písku). Vět�inou jsou pouze standardní 
a nepřesahují nezbytnou míru spolupráce - metodickou výpomoc poskytovatelům a vyjádření 
k projektům (�ádostem o grant), které jsou zároveň jediným mo�ným způsobem kontroly a 
ovlivňování kvality poskytovaných slu�eb.  

Pokud je přítomná nějaká aktivita směrem ke spolupráci, potom vychází zejména 
zdola - od poskytovatelů z řad neziskových organizací. U��í je pak v�dy  spolupráce s těmi, 
kterým OkÚ finančně přispívá na činnost (a má v tomto případě povinnost kontrolovat vyu�ití 
finančních prostředků) a dále se zařízeními, které poskytují slu�by nepokryté státním 
sektorem.  

Poptávka po sociálních slu�bách celkově narůstá diferencovaně, zejména podle 
jednotlivých typů sociálních slu�eb a konkrétních měst, resp. okresů a jejich sítě sociálních 
aktérů. Drtivá vět�ina poskytovatelů sociálních slu�eb udává svou kapacitu jako plně vyu�itou 
a velmi často nedostatečnou. 

Příčinou zvy�ování zájmu o sociální slu�by je zejména prostý nárůst sociálně 
potřebných lidí - zvy�uje se počet lidí bez domova, osob ohro�ených drogovou závislostí, 
starých a nemocných lidí, socioekonomická situace se stává náročněj�í, ohro�uje stabilitu 
rodin atp. Druhou, a v odpovědích také velmi frekventovanou příčinou je současný rozvoj 
orientace klientů v sociální oblasti, kdy se klienti stávající i nové slu�by učí lépe vyu�ívat.   

Oblast drogové problematiky je v základní míře zabezpečena uspokojivě. K - centra 
existují v ka�dém ze zmiňovaných měst, v některých působí také doléčovací centra či 
terapeutické komunity.  

Slu�by osobám bez domova poskytují vět�inou pouze azylové domy (poptávka po 
umístění v nich celorepublikově narůstá). Patrný je nedostatek či spí�e neexistence 
krátkodobých krizových center pro lidi v akutní psychosociální krizi. 

V oblasti slu�eb pro rodiny a děti je základní poradenský servis (rodinné a 
pedagogicko - psychologické poradny) zabezpečen v ka�dém okrese. V některých městech 
v�ak chybí komunitní centra zaměřená na ohro�enou mláde� (výjimkou je socioterapeutický 
klub pro děti rodičů s různými závislostmi v olomouckém P - centru).    
 
Celkově se v �etřených okresech nedostává zejména: 
- penzionů rodinného typu 
- volných míst v azylových domech, míst pro �eny, terénních slu�eb pro skryté bezdomovce 
- domácí péče pro zdravotně posti�ené a staré občany v přirozeném prostředí 
- chráněného bydlení a dílen, podporovaného zaměstnávání (komunitní charakter vítán) 
- preventivních center pro ohro�enou mláde� 
- denních a týdenních stacionářů pro zdravotně posti�ené a staré občany 
- lů�ek v domovech důchodců  
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Často úplně chybí: 
- domy na půl cesty (přechodné bydlení pro děti z dětských domovů) 
- lů�ka respitní péče 
- hospicová lů�ka 
- centra krizové intervence, nízkoprahová centra pro občany, kteří krátkodobě �propadnou� 

sociální sítí 
- slu�by osobní asistence, pro které nejsou vhodné legislativní podmínky (viz dále)  
- domovy pro matky s dětmi 
- motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnanou mláde� 
- ústavy pro psychiatricky diagnostikované v klidové fázi, kteří mají sociální problémy 
- ústavy pro alkoholiky 
- linky důvěry 

Názor, �e v současnosti chybí také koordinace sociálních slu�eb orgánem mimo státní 
správu, nebyl mezi poskytovateli ojedinělý (explicitně jej formulovaly okresy Děčín a  
Frýdek-Místek). 

Chybějící zařízení a slu�by se částečně kryly s dotazem na vytváření nových 
pracovních míst. �Bílá místa� na mapě sociálních slu�eb představují pro uplatnění 
nezaměstnaných v sociální oblasti jistou �anci, limitovanou samozřejmě také finančně. Nová 
pracovní místa lze hledat také v souvislosti se zvy�ováním komplexnosti a kvality 
poskytované péče (vhodně vyrovnat poměr zaměstnanců a klientů ve prospěch zaměstnanců - 
ve státních zařízeních je dáno závaznými pravidly). 

Spolupráce mezi poskytovateli sociálních slu�eb a zástupci státní správy je natolik 
diferencovaná, �e není jednoznačně zhodnotitelná. Závisí podle na�eho názoru na 
jednotlivých aktérech sociální sféry, jejich motivaci a ochotě se anga�ovat. 
Způsob financování činnosti poskytovatelů sociálních slu�eb se li�il podle zřizovatele: 
- OkÚ a města (vět�inou zřizovatelé ústavní péče) - státní příspěvek na lů�ko a rok, zbytek 

doplácí zřizovatel 
- neziskové organizace (financování je rozmanitěj�í):  

- velmi často MPSV, MZ, MPK, MK, M�MT, MV 
- OkÚ a města 
- nadace, zahraniční i české 
- zdravotní poji�ťovny, pouze pokud je poskytována zdravotní péče 
- vlastní zdroje, platby klientů a výdělečná činnost 
- sponzoři, vět�inou věcné dary, poměrně zanedbatelné. 

Mzda je jak ve státních, tak nestátních zařízeních stanovena podle platných 
tabulkových směrnic, nepřevy�uje v�ak ani u V� vzdělaných odborníků ve vedoucí funkci 
výrazněji hranici průměrného platu. 

Zaměstnanecká struktura  zařízení poskytujících sociální slu�by je tvořena převá�ně 
stálými zaměstnanci s plným pracovním úvazkem. Důvodem pro zkrácený úvazek bývají 
osobní a rodinné (mateřství, nemoc v rodině apod.) nebo provozní důvody - chod zařízení 
nevy�aduje práci na plný úvazek. Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 
jsou vyu�ívány pro časově i obsahově omezené pracovní úkoly - často vysoce specializované 
a jen občas potřebné úkony. 

Dal�í, alternativní způsoby pracovního uplatnění vyu�ívají hlavně neziskové 
organizace. Jedná se o institut veřejně prospě�ných prací (VPP) - v Mostě jsou tímto 
způsobem zaměstnáni často v�ichni pracovníci -  a společensky účelných pracovních míst 
(SÚPM). Neplacení dobrovolníci se také více uplatňují v neziskových organizacích. Občany 
ve výkonu náhradní vojenské slu�by zaměstnávají na pomocné práce jak státní, tak nestátní 
zařízení. 

Velmi různorodě se jednotliví poskytovatelé staví k otázce výběru zaměstnanců. Jako 
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velmi pozitivní vnímáme skutečnost, �e a� na jednu výjimku není registrace na ÚP 
diskvalifikačním kritériem. Zaměstnavatelé přijímají jak nezaměstnané, tak absolventy či 
odborníky s praxí atd. Podstatněj�í je způsob výběru budoucích zaměstnanců, ten se v�ak nedá 
jednoznačně zobecnit. Někteří poskytovatelé trvají na výběrových řízeních - co� je u vy��ích 
pracovních pozic podmínka i v případě mnoha neziskových zařízení, a to kvůli vy��í 
průhlednosti. Výběrové řízení na vedoucí posty je legislativní podmínkou. Jiná zařízení dávají 
přednost systému doporučení kolegů, známých i klientů (tzv. snowballing) a předchozím 
zku�enostem s uchazečem  (praxe, předchozí dobrovolnická spolupráce atp.)  
Odborná kritéria (kvalifikace) kladená na uchazeče se li�í podle zřizovatele: 
- Státní zařízení jsou vázána k dodr�ování doporučených kvalifikačních předpokladů 

(katalog prací - součást vyhlá�ky o odměně v rozpočtových organizacích � obsahující 
po�adavky na vzdělání a jeho zaměření), které pro státní zařízení stanovilo MPSV. 
Alternativa k legislativní normě není mo�ná. Podle zákona je pro dané činnosti nutné 
odborné vzdělání. Jediný mo�ný ústupek spočívá v přijetí uchazeče a poskytnutí mu 
výhod umo�ňujících doplnění klasického vzdělání. To je mo�né začlenit i do smlouvy. 
Mo�nosti zavázat zaměstnance, kterému byly poskytnuty výhody, k del�ímu setrvání 
v zaměstnaneckém poměru, jsou v�ak problematické, legislativně omezené, a to věcně i 
časově (maximálně na tři roky). Zařízení, jejich� zřizovatelem je stát, kladou kvalifikační 
předpoklady téměř výlučně na první místo, osobnostní dispozice jsou doplňující a nikoliv 
rozhodující. 

- Neziskové organizace jsou v případě odborné kvalifikace více nakloněny k ústupkům, 
samozřejmě v omezeném rámci, daném příslu�ným typem práce či osobností uchazeče. 
Příjemci státních dotací jsou v případě vedoucích a odborných míst také vázáni 
kvalifikačními pravidly. Neziskové organizace jsou ochotněj�í akcentovat více osobnostní 
dispozice jedince, které v případě některých poskytovatelů kvalifikaci dokonce prioritně 
předchází. Tato skutečnost je z hlediska mo�ností uplatnění absolventů �kolení na sociální 
práci podstatná. Je také důvodem, proč byla ve výběru dána přednost právě 
poskytovatelům z řad neziskových organizací. Pokud nedojde k legislativním úpravám, je 
perspektiva uplatnění rekvalifikovaných nezaměstnaných v této oblasti nadějněj�í.   

Mezi osobnostní dispozice řadila téměř v�echna zařízení vztah k lidem (specifikováno 
dle klientely) a komunikační schopnosti. Méně častá byla kritéria jako například empatie, 
soulad očekávání s realitou či motivace pro danou práci (co� se jeví jako klíčový předpoklad 
také pro uchazeče o �kolení v sociální oblasti).  

Jak  bylo ji� zmíněno vý�e, nezaměstnaný jedinec není téměř v �ádném případě 
z výběrových procesů poskytovatelů sociálních slu�eb apriori vyloučen. Nezaměstnaní jsou 
přijímáni - celkem jasně deklarována je také ochota nezaměstnaného zaměstnat a dát přednost 
absolventům rekvalifikací. Frekventované je sice prohlá�ení: ��kolení pro oblast sociální 
práce je obecně prospě�né�, je v�ak následováno mnohými �ale� v diskusi o konkrétních 
mo�nostech uplatnění jeho absolventů.  

Názory na �kolení a rekvalifikaci na práci v sociálních slu�bách, stejně jako na 
mo�nosti uplatnění jejich absolventů, se li�ily celkem výrazně nejen mezi státními a 
nestátními poskytovateli sociálních slu�eb, ale také mezi poskytovateli v rámci těchto skupin, 
co� komplikuje jednoznačné zobecnění.   
- Státní zařízení jsou v přijímání a výběru zaměstnanců limitována kvalifikačními 

předpoklady (viz. vý�e). Proto�e se vět�inou jedná o ústavní zařízení, kde největ�í podíl 
zaměstnanců tvoří střední zdravotnický a o�etřovatelský personál, na který se kvalifikační 
předpoklady vztahují, za současného stavu jsou mo�nosti uplatnění rekvalifikovaných ve 
státních zařízeních spí�e v oblasti ni��ího zdravotnického a o�etřovatelského či 
pomocného personálu. Pečovatelské a sanitářské kurzy (vět�inou půlroční), které disponují 
jejich absolventy pro výkon zmiňovaných profesí, jsou poskytovatelům dobře dostupné.    
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- Nezisková zařízení skýtají nezaměstnaným (a případně rekvalifikovaným) daleko �ir�í 
pole uplatnění. Důvodem nejsou jen rozvolněné kvalifikační předpoklady, ale také typ 
poskytovaných slu�eb - terénní práce se jeví pro pře�kolené nezaměstnané jako vhodněj�í. 

Z realizovaného �etření vyplynulo, �e rekvalifikační kurzy do sociální oblasti pořádané 
ÚP by mohly být pro určité nezaměstnané uchazeče a typy sociální slu�by přínosné. Doplnit 
by mohly případná interní (převá�ně praktického rázu) či externí �kolení, na která své 
zaměstnance jednotliví poskytovatelé delegují za účelem zvý�ení konkrétní odbornosti.  

Specifické a praktické dovednosti a znalosti rekvalifikace nahradit nemů�e, zaměřit by 
se proto měla předev�ím na oblast univerzálního vzdělávání: sociálně-právní problematiku, 
základy psychologie, pedagogiky, sociologie, zdravovědy, etické propedeutiky, nácvik 
komunikativních dovedností  a zásad přístupu ke klientovi apod. Men�inový názor 
předpokládal pouze zprostředkovatelskou funkci ÚP - v koordinaci s externími odbornými 
�koliteli organizovat rekvalifikace se specifickým a více odborným zaměřením. 

V případě realizace rekvalifikačních programů by dle poskytovatelů jejich legitimitu 
zvý�ily akreditace (např. M�MT), jejich absolventi by v tomto případě mohli svou odbornost 
prokázat a uplatnit se tak i mimo hranice okresu, v něm� se �kolili.   

Rekvalifikace na sociální slu�by se nejeví jako přínosné pro vysoko�kolsky vzdělané 
nezaměstnané,  vhodné jsou spí�e pro vyučené, maximálně pro S� vzdělané zájemce jiného 
ne� sociálního zaměření, kteří se ov�em na úrovni středo�kolsky vzdělaného odborníka 
uplatní obtí�ně. Pro ně by rekvalifikace mohla být absurdně krokem k méně kvalifikované 
práci. �kolení mů�e představovat určitou mo�nost i pro absolventy obtí�ně uplatnitelných 
rodinných �kol či studenty, kteří nedokončí �kolu. 

Uplatnění nezaměstnaných uchazečů rekvalifikovaných na sociální slu�by je podle 
jednotlivých poskytovatelů sociálních slu�eb vhodné zejména pro některá místa ústavní péče, 
ale  hlavně  pro oblast terénních a intervenčních slu�eb. Výčtem:   
- THP a administrativní pracovníci v sociální oblasti 
- pomocný personál a sanitáři 
- o�etřovatelé a pečovatelé: domácí i ústavní péče 
- geriatričtí pracovníci: společníci a pracovníci v oblasti ergoterapie v domovech důchodců 

a podobných ústavech (psychická podpora klientů formou doprovodu, rozhovoru, přípravy 
kulturního programu atd.) 

- sociální poradenství 
- nízkoprahové a terénní programy: přímá práce s klientem 
- komunitní práce (volnočasové aktivity) s ohro�enými skupinami obyvatel 
- osobní asistence. 

Posledně jmenovaná oblast je pro uplatnění rekvalifikovaných nezaměstnaných velmi 
perspektivní (poskytovatelé sociálních slu�eb tuto mo�nost uváděli velmi často), vázána je 
v�ak na nezbytné legislativní úpravy - mo�nost klientů  disponovat  finančními prostředky 
určenými na kompenzaci jejich problému. Změnu by měl přinést dlouho očekávaný zákon o 
státní sociální pomoci a nově navrhovaný příspěvek na péči. 

Problémy ve vztahu k rekvalifikacím na sociální práci lze očekávat zejména 
v souvislosti: 
- s motivací účastníků �kolení k práci v sociální oblasti, která je náročná a často nepříznivě 

finančně ohodnocená (podle některých poskytovatelů ji nemů�e dělat ten, kdo ji dělat 
nechce) 

- s často vysokým počtem nezaměstnaných odborníků v této oblasti (absolventi vy��ích  
odborných �kol sociálních, pedagogických �kol apod.), kteří by byli před 
rekvalifikovanými preferováni a přesto jsou  nezaměstnaní.49   

                                                 
49 Předbě�ná rekognoskace terénu v oblasti zamý�lené pro zavedení rekvalifikačních programů by se nám jevila 
jako velmi vhodná � zjistit, kolik kvalifikovaných sociálních pracovníků je v současnosti v registru ÚP.      
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4. Závěry 
  

Vraťme se nyní zpět na začátek, k otázkám, které jsme si polo�ili. Jaká je tedy situace 
na trhu pracovníků sociálních slu�eb? Slo�itá a nepříli� dobrá. Ale nejen v ČR, ale v mnoha 
zemích Evropy, USA či Austrálii. Vět�ina zemí ře�í stejné problémy � akreditace, 
monitoringu a evaluace kvality, profesionalizace pracovníků a vytváření schémat jednotlivých 
profesí a po�adavků na kvalifikace, vztahu placené a neplacené práce, míry zodpovědnosti 
jednotlivce, rodiny i státu či zdroje financování slu�eb.  
  Situace v�ak není  beznadějná � naopak, tato oblast v sobě skrývá velký potenciál jak 
kvantitativního tak kvalitativního růstu pracovních sil. Co to znamená? Z hlediska sociálních 
slu�eb a trhu práce, resp. mo�ného vztahu mezi ne/zaměstnaností a prací v sociálních 
slu�bách je klíčová jednak vysoká absorpční schopnost sektoru slu�eb (tedy i jeho schopnost 
sni�ovat nezaměstnanost) a dále mo�nost �ir�ího uplatnění zde nabytých schopností a 
dovedností. Určitý potenciál se skrývá i v poměrně vysokém zájmu nezaměstnaných o tuto 
práci, který není zdaleka vyu�it, resp. uchazeči by mohli být více a lépe informováni. V této 
souvislosti je �ádoucí úzká spolupráce mezi úřady práce a poskytovateli, která povede 
k lep�ímu monitoringu situace sociálních slu�eb v daném okrese a následně lep�ímu  zacílení 
případných rekvalifikačních kurzů.  
 Vývoj sociálních slu�eb je v naprosté vět�ině evropských zemí charakterizován 
posunem od ústavní ke komunitní a domácí péči a k nárůstu podílu soukromých a obecně 
nestátních poskytovatelů. Tito vytvářejí vět�inu nových pracovních míst � nutno ov�em dodat, 
�e postavení nových pracovníků je často hor�í a nejistěj�í ne� postavení pracovníků ve 
velkých organizacích a předev�ím ve státním sektoru. Na druhou stranu tito poskytovatelé 
lépe a pru�něji reagují na změny poptávky a saturují vět�inu alternativních typů slu�eb. V ČR 
je v tomto ohledu důle�itá role neziskových organizací, zatímco podíl soukromých 
poskytovatelů je nízký � i zde v�ak budou představovat významný potenciál tvorby nových 
pracovních míst.  
 Velkým a zatím nedoře�eným problémem je v ČR (ale i v mnoha zemích Evropy) 
otázka profesionalizace sociálních slu�eb. Zcela chybí koncepce jak pro vytvoření jasných 
kvalifikačních i jiných předpokladů pro různé profese, tak systém následného oceňování 
těchto schopností a jejich začlenění do profesní kariéry pracovníků  (a to nejen v rámci jejich 
působení v oblasti slu�eb). Podobně zůstává stále otevřená otázka profesní mobility, která je 
téměř nulová, a celo�ivotního vzdělávání pracovníků. Bez vyře�ení těchto otázek zůstanou 
mzdy v tomto sektoru nízké, fluktuace pracovníků a feminizace sektoru vysoká a práce 
v sociálních slu�bách málo presti�ní.  
 Kromě důle�ité oblasti formálního trhu sociálních slu�eb je nutno uva�ovat i o 
postavení neformálních, domácích pracovníků. V ČR se tato problematika stává aktuální 
mimo jiné i v souvislosti s uva�ovaným novým příspěvkem na péči. Ten by měl naplnit jeden 
z hlavních pilířů (celoevropské) reformy sociálních slu�eb � toti� přechod od tzv. pacientství 
ke klientství, k aktivnímu zapojení klienta. V druhém plánu mají nové dávky ře�it vztah 
neplacené a placené či formální a neformální práce, tedy předev�ím postavení pečujících 
rodinných příslu�níků. Neméně důle�itým cílem je reorganizace finančních zdrojů na sociální 
slu�by. Vzhledem k tomu, �e optika na�eho výzkumu byla zacílena z pohledu zaměstnance-
pracovníka, se zde musíme ptát, jak bude zaji�těno sociální zabezpečení těchto (rodinných) 
pečovatelů, jak bude upraven vztah mezi péčí a případným dal�ím zaměstnáním a jak bude 
ře�eno jejich začlenění do důchodových schémat50. Ve vět�ině zemí OECD (které tyto dávky 
                                                                                                                                                         
  
50 Mohli bychom se také ptát, nakolik má zavedení nové dávky být propojeno s ře�ením nezaměstnanosti, toto 
propojení je v�ak relativně málo časté a explicitně jej deklarovala pouze Francie.  
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zavedly) není tato problematika dostatečně doře�ena a ČR není v tomto ohledu výjimkou, 
naopak, zde se ani nezačala ře�it. Do budoucna v�ak není tento stav udr�itelný. 
 Sektor sociálních slu�eb prochází důle�itými změnami a ty mají dopady i na trh práce. 
Z hlediska nezaměstnaných představuje velký potenciál pro tvorbu nových pracovních míst, 
které jsou v�ak z velké vět�iny méně kvalifikované a také méně placené. Z pohledu mladých 
ale i star�ích nezaměstnaných nemusí nabízet jen placené zaměstnání, ale i mo�nost získání 
zku�eností skrze dobrovolnou práci. Podobně mohou situaci star�ích pečujících občanů 
pomáhat ře�it nově navrhované příspěvky na péči. Pro ji� zaměstnané jsou klíčové otázky 
budoucího vývoje profesní struktury slu�eb, tedy předev�ím otázky profesionalizace, 
celo�ivotního vzdělávání a přenosnosti zde nabytých dovedností a znalostí. Reforma 
sociálních slu�eb v ČR se bude muset věnovat i těmto otázkám, bez jejich ře�ení by zůstala na 
půl cesty.  
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T a b u l k a  1  -  Vývoj struktury výdajů dávek sociální péče a sociálních slu�eb 
 
Struktura výdajů 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sociálně zdravotní systém celkem* 112 305 149 144 161 503 201 769 236 010 272 135 305 137 338 675 370 291 400 195 
Z toho: Systém sociálního 
zabezpečení* 

82 253 109 621 115 852 128 707 149 592 171 470 194 475 219 860 240 491 260 095 

Z toho: Systém dávek sociální péče a 
sociálních slu�eb* 

5 728 4 748 6 698 8 485 11 529 11 460 11 900 12 666 13 978 17 051 

Podíl dávek a slu�eb sociální 
pomoci na výdajích sociálně-
zdravotního systému** 

5,10 3,18 4,15 4,21 4,88 4,21 3,90 3,74 3,77 4,26 

Jako procentů HDP 0,91 0,63 0,79 0,83 0,97 0,83 0,76 0,76 0,78 0,93 
Pozn: * - v milionech Kč, ** - procentní podíl na celku sociálně zdravotního systému. Zdroj � VÚPSV, Bulletin č. 14, 2000 



T a b u l k a  2 - Typ slu�by  

Typ slu�by počet zařízení
domovy pro děti, pro seniory a osoby se zdravotním posti�ením 529
pečovatelská slu�ba 475
denní stacionáře 86
stacionáře 73
osobní asistence 63
chráněné dílny 58
krizová pomoc 35
respitní péče 35
denní centra 25
domy na půl cesty 25
terapeutické komunity 24
chráněné bydlení 19
raná intervence/péče 18
tísňová péče 18
noclehárny 15
podporované zaměstnání 12
poradny 11
přechodné zaměstnávání 8
nespecifikováno 5
linky důvěry 3
kontaktní centra 2
Celkem 2019
Pozn: tabulky 2-8 pocházejí z publikace M. Lipner a kol.: Základní analýza kvantitativních údajů z roku 
2000 - Zařízení sociálních slu�eb v České republice, Moravskoslezský ústav sociálních analýz, leden 2001.
Data za celou repoubliku byly v průběhu roku 2000 shromá�děna MPSV prostřednictvím okresních úřadů.
Takto podrobný sběr byl realizován poprvé a získaná data nejsou zcela jednotná (chyběla ucelená
metodika). Byla v�ak statisticky o�etřena a poskytovatelé s extrémními či mnoha chybějícími údaji byli
vyřazeni. 



G r a f  1 - Počet zařízení podle typu slu�by
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T a b u l k a  3 -  Počet organizací podle typu slu�by a typu poskytovatele

Počet fyzická občanská OPS spol. s r.o. stát církev celkem
organizací osoba sdru�ení

azylové 43 12 0 22 0 0 0 26 103
centra
denní 24 4 0 27 2 1 0 28 86

stacionáře
domovy* 285 167 1 23 0 0 17 36 529

domy na 2 1 0 14 1 0 1 3 25
půl cesty
chráněné 0 0 0 14 1 0 0 4 19
bydlení

chráněné 4 1 5 28 2 5 2 10 58
dílny

kontaktní 0 1 0 1 0 0 0 0 2
centra

kontaktní 7 10 0 74 3 0 0 17 111
práce

krizová 4 4 0 19 1 0 1 5 35
pomoc
linky 0 1 0 2 0 0 0 0 3

důvěry
noclehárny 9 2 0 2 0 0 0 2 15

osobní 14 1 1 30 2 1 4 9 63
asistence
pečovatel. 340 26 9 26 1 3 1 69 475

slu�ba
podporov. 0 0 0 4 0 0 7 0 12

zaměst.
poradny 29 45 8 166 6 0 2 21 277

přechodn. 0 0 0 6 0 0 2 0 8
zaměst.

raná 2 0 0 14 0 0 2 0 18
intervence

respitní 14 2 0 11 1 1 0 6 35
péče

stacionáře 31 3 0 23 1 2 0 13 73

terapeut. 3 2 0 10 4 0 0 4 24
komunity

tísňová 5 1 0 10 0 0 0 2 18
péče

nespecif. 1 2 0 0 0 0 0 2 5

celkem 829 285 24 537 25 13 37 264 2019

Pozn.: * - domovy pro děti, seniory a osoby se zdravotním posti�ením, pro nízký počet poskytovatelů
         (1-2) byly vynechány nadace, OSP, sdru�ení právnických osob a úřady práce

obec okres



T a b u l k a  4 -  Počty klientů podle typu slu�by a typu poskytovatele

Počet obec okres fyzická občanská OPS spol. s r.o. stát církev celkem
klientů osoba sdru�ení
azylové 1563 619 0 66762 0 0 0 5176 74120
bydlení
denní 31531 0 0 10951 0 0 0 3738 46220
centra
denní 10577 158 0 46868 28 28 0 866 58525

stacionáře
domovy* 36057 23297 20 1789 0 0 1791 1562 64516

domy na 110 5 0 295 4 0 17 547 978
půl cesty
chráněné 0 0 0 336 4 0 0 40 380
bydlení

chráněné 107 11 31 951 21 168 34 132 1457
dílny

kontaktní 0 2600 0 6650 0 0 0 0 9250
centra

kontaktní 1395 4424 0 94979 4682 0 0 16153 121633
práce

krizová 5186 7401 0 38017 186 0 87 1776 52782
pomoc
linky 0 1341 0 1526 0 0 0 0 2867

důvěry
noclehárny 48 24 0 688 0 0 0 379 1281

osobní 355 3 6 2535 170 14 19 742 8264
asistence
pečovatel. 19013 23247 903 6703 1809 608 485 11357 236239

slu�ba
podporov. 0 0 0 250 0 0 831 0 1235

zaměst.
poradny 37253 23350 2116 4061906 1645 0 5560 4534 4136364

přechodn. 0 0 0 205 0 0 69 0 274
zaměst.

raná 2272 0 0 10970 0 0 0 14 13256
intervence

respitní 1785 356 0 938 1 8 0 222 3310
péče

stacionáře 15809 64 0 74772 20 61 0 5702 96428

terapeut. 357 47 0 271 63 0 0 122 875
komunity

tísňová 4355 15 0 14313 0 0 0 16029 34712
péče

nespecif. 190 962 0 0 0 0 0 913 1923

celkem 339056 87924 3076 4442675 9633 887 8893 70004 4966907

Pozn.: do uvedeného celkového počtu klientů patří je�tě údaje za ÚP (154 za podporované zaměstnání),
            sdru�ení právnických osob (15 za terapeutické komunity), OSP (20 za chráněné dílny) a nadace
           (4420 za osobní asistenci a 150 za krizovou pomoc). 



T a b u l k a  5 - Počty zaměstnanců podle typu slu�by a typu poskytovatele

Počet obec okres fyzická občanská OPS spol. s r.o. stát církev celkem
organizací osoba sdru�ení

azylové 185 72 0 192 0 0 0 152 602
bydlení
denní 151 0 0 82 0 0 0 48 281
centra
denní 222 10 0 224 4 2 0 165 626

stacionáře
domovy* 11702 9943 10 567 0 0 869 670 23761

domy na 16 0 0 51 2 0 1 24 93
půl cesty
chráněné 0 0 0 87 3 0 0 7 97
bydlení

chráněné 108 232 73 331 27 21 104 103 1021
dílny

kontaktní 0 7 0 1 0 0 0 0 8
centra

kontaktní 57 36 0 239 15 0 0 78 425
práce

krizová 195 18 0 202 4 0 10 21 450
pomoc
linky 0 1 0 1 0 0 0 0 2

důvěry
noclehárny 19 2 0 27 0 0 0 19 67

osobní 40 3 6 381 73 1 5 44 572
asistence
pečovatel. 3201 1268 40 182 90 21 28 707 5537

slu�ba
podporov. 0 0 0 54 0 0 43 0 98

zaměst.
poradny 146 213 128 704 14 0 10 52 1266

přechodn. 0 0 0 16 0 0 37 0 53
zaměst.

raná 2 0 0 70 0 0 0 2 74
intervence

respitní 144 37 0 116 1 1 0 43 343
péče

stacionáře 218 24 0 196 6 7 0 118 569

terapeut. 100 13 0 58 39 0 0 17 230
komunity

tísňová 78 1 0 90 0 0 0 4 173
péče

nespecif. 10 28 0 0 0 0 0 7 45

celkem 16592 11908 257 3870 278 52 1107 2279 36391

Pozn.: do uvedeného celkového počtu zaměstnanců patří je�tě údaje za ÚP (1 za podporované zaměstnání),
            sdru�ení právnických osob (4 za terapeutické komunity), OSP (22 za chráněné dílny) a nadace
           (21 za osobní asistenci). 



T a b u l k a  6 - Vý�e nákladů podle velikosti organizace (podle počtu klientů)

Velikost organizace počet neinvestiční celkové provozní
organizací náklady (Kč) náklady (Kč)

do 10 201 387 465 77 880 418
do 75 222 3 981 743 883 946 905
do100 159 5 126 923 815 180 717
do 125 101 6 814 676 688 282 230
do 150 92 6 681 220 614 672 191
do 175 63 7 881 773 496 551 717
do 200 61 7 047 508 429 497 997
do 225 32 9 278 496 296 911 881
do 250 36 9 992 330 359 723 879
do 275 25 9 249 661 231 241 523
do 300 32 7 745 603 247 859 295
nad 300 419 5 596 714 2 345 023 253
celkem 2019 83 329 971 8 511 134 948

T a b u l k a  7 - Finanční zdroje

Zdroj Kč % z celkových
finančních zdrojů

MPSV 2 160 267 549 23,6
M�MT 59 091 747 0,6
MZ 123 628 863 1,4
MV 94 938 996 1
ÚP 123 727 657 1,4
Okres 2 302 231 398 25,1
Obec 1 339 370 026 14,6
Příjmy od klientů 2 302 359 232 25,1
Nadace a nad. fondy 65 715 132 0,7
Zahraniční zdroje 65 327 890 0,7
jiné zdroje 535 123 366 5,8
celkem 9 171 781 854 100

T a b u l k a  8 - Finanční náklady na sociální slu�by

Náklady Kč (za rok 1999)
celkem 9 622 674 021
z toho : investiční 1 111 139 074
neinvestiční - věcné 4 639 365 597
neinvestiční - mzdové 3 872 169 350



G r a f  2 -  Struktura poskytovatelů podle počtu klientů
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G r a f  3 - Vý�e neinvestičních nákladů podle velikosti organizace
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G r a f  4 - Vý�e celkových provozních nákladů podle velikosti organizace
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G r a f  5 - Struktura finančních zdrojů
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