Zápis z jednání PS 2 Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 26. 5. 2015
Péče o seniory
Místo zasedání: 105, MPSV
Čas zasedání: 14:00 – 17:00
Přítomné členky a členové Pracovní skupiny:
Jméno

Organizace

1.

PhDr. Marie Čermáková

SOÚ AV ČR

2.

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ AV ČR

3.

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

PřF UK

4.

Mgr. Linda Sokačová

Alternativa 50+

Omluvení členové Pracovní skupiny:
Jméno

Organizace

1.

Hosté:
Mgr. Kateřina Linková
Mgr. Gabriela Ferbarová
Ing. Jana Ryšánková

Odd. koncepce rodinné politiky, sekretariát Odborné komise
Alternativa 50+
MPSV

1. Zahájení jednání
R. Dudová zahájila jednání, představila program:
Program jednání
1. Plán práce
2. Návrhy opatření – co si představujeme, co by se dalo dělat, jak dělat
3. Diskuze nad návrhy ministryně
2. Plán práce pracovní skupiny
R. Dudová shrnula, jaké úkoly má pracovní skupina naplánované:
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-

do 10. 6. by měl být vypracován plán práce
do 10. 6. připomínky k materiálu ministryně
do 20. 6. návrhy rychlých opatření

L. Sokačová bude nastupovat do Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování.
Představila proto kolegyni z Alternativy 50+ Gabrielu Ferbarovou, která by s ní chodila na
jednání pracovní skupiny / komise a v případě potřeby ji zastupovala.
Vzhledem k nízkému počtu členů pracovní skupiny 2 budou na odborná témata zváni lidé
zvenku, aby je prezentovali, také je bude možné přizvat ke spolupráci. V plánu je zatím
pozvat někoho z FDV z projektu Podpora neformálních pečovatelů. FDV má 16. 6. k tématu
celodenní konferenci – R. Dudová se bude účastnit. Na základě toho připraví konkrétní
otázky a témata, která by bylo dobré, aby tu byla prezentována.
T. Kučera navrhl, aby se v listopadu udělala jednodenní konference k připravovaným
opatřením Odborné komise, kam by byli pozváni politici, odborníci, úředníci. Proto bude
nutné vytvořit brzy (do září) něco, co bude možné prezentovat.
Debata nad formou koncepce. L. Sokačová navrhla inovativní formu (příkladem Skotsko) –
úkol poslat členům koncepci pro představu, co se bude očekávat.
3. Návrhy opatření
R. Dudová rozdělila problematiku na tři oblasti:
-

Cash for care – peníze za péči
Leaves – dovolené, jaká je možnost opustit zaměstnání
Services – sociální služby

Příspěvek na péči
-

není jasné, k čemu má sloužit – k úhradě sociálních služeb, na úhradu neformální
péče?
funguje (je vnímán) různě u různých skupin příjemců (senioři x děti (ocenění
pečovatelské práce) x střední generace)
hraje roli při posuzování žádostí do pobytových zařízení

T. Kučera navrhuje jako rámec, od kterého se odrazit mainstreaming ageing – koncept
aktivního stárnutí. Výhodu vidí především v oblasti profylaxe – prevence. Nejprve je třeba
podporovat, aby staří byli aktivní a nepředstavovali takovou zátěž pro rodiny/stát, pak
nastupuje léčebná fáze – politiky. Ohledně stárnutí jde o velký problém a situace se bude
zhoršovat – mění se i demografická struktura zázemí, i geodemografická.
Debata nad tímto konceptem
-

R. Dudová vidí problém v tom, že je to celé stavěné přes zaměstnanost.
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-

-

-

M. Čermáková upozorňuje, že problematika seniorů zahrnuje celou škálu situací – je
nemocný, nemohoucí senior, pak zase aktivní senior, ale je zde velká oblast mezi.
T. Kučera si myslí, že je efektivnější problému předcházet.
R. Dudová dává příklad, že v rámci tohoto konceptu by mohlo jít např. o zajištění
dostupného typu bydlení, které umožní seniorovi co nejdéle zůstat samostatně
bydlet, když už zároveň potřebuje péči. Bezbariérové, za přijatelnou cenu.
T. Kučera prosazuje téma profylaxe, alespoň by mělo být zmíněno. Ostatní vzhledem
k omezené kapacitě pracovní skupiny navrhují spíše se zaměřit na pomoc rodinám,
které to aktuálně potřebují.
Bude dobré zaměřit se na situace, kdy je v té rodině potřeba péče o seniora, ostatní
přenechat jiným odborům. Ještě zbývají senioři, kteří jsou mimo rodinu, což by také
mělo být řešeno.

Náklady na péči v pečovatelských zařízeních
-

Vtáhnout kraje, obce, poskytovatele služeb.
Problém se hodně týká zdravotnické péče – tato skupina ho může zmínit, ale těžko
něco prosadit.
Návrat příspěvku na péči o osobu blízkou pro pečovatele.

Dovolená na péči
-

Možná inspirace zahraničím (Rakousko).
Možná rizika, aby to negativně neovlivňovalo pozici potenciálních pečujících na trhu
práce.
Budou potřebná data, kolika pečujících by se to týkalo.
Mělo by jít o krátkodobé opatření (3 měsíce), delší by bylo neúnosné pro
zaměstnavatele.
Problém názvu dovolená – lepší volno na péči?
Jak podpořit zaměstnavatele – možnosti daňových úlev?
R. Dudová navrhla držet zvlášť volno a zvlášť příspěvek.
Nutné promyslet, zda spojit s dávkou a zda by to byla pojistná dávka.

Návrh cíle časově odstupňovat: Teď do září řešit situaci, kdy se rodina stará o seniora.
Následně se zaměřit na seniory, kteří nemají rodinné zázemí. Také jiná situace rodin, jejichž
senior se náhle ocitne v krizi x rodin, které dlouhodobě pečují o seniora.
-

Náhlá potřeba péče – informace, volno na péči.
Dlouhodobá zátěž – odlehčovací služby, možnost řešení při zhoršení situace (umístění
atp.) – potřeba nutné dostatečné kapacity (např. denní stacionáře).

Problematika násilí na seniorech – často ti, kdo jsou v té situaci pečujících nedobrovolně.
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Příspěvek pro pečující osobu
-

Pojistná x nepojistná dávka, kdo bude mít nárok, bude navázané na volno na péči?
Od kterého stupně závislosti bude možné volno na péči?
Nicméně shoda na tom, že se tím tato pracovní skupina bude zabývat.

Komunitní sestra – geriatrická sestra
-

Už tu tento návrh byl(MZ) – jak byl postaven, proč neprošel? nyní navrhuje FDV.
Mohlo by zlepšit hlavně informovanost na obcích – chybí zde terénní práce.
Genderově neutrální název – komunitní terénní pracovník

4. Úkoly a termíny dalšího jednání
Zpracovat stručně navrhovaná opatření:



L. Sokačová – volno na péči
R. Dudová – ve spolupráci s FDV – informovanost, komunitní terénní pracovník

K. Linková
o poslat členům příklad koncepce pro představu
Termíny setkání:




Středa 17. 6. 10:00 – doladění rychlých návrhů
Úterý 28. 7. 10:00
Úterý 30. 6. 10:00

V Praze dne 28. 5. 2015

Zapsala: Kateřina Linková

Zasláno všem členům a členkám pracovní skupiny dne: 28. 5. 2015
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