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Tisková zpráva 

Pečovatelská služba v Rotavě pomáhá 

ŽÍT DOMA již pět let  

 

Karlovy Vary - „Pečovatelská služba v procesu změny“, to bylo tématem příspěvku Zdeňka 

Harapáta, vedoucího odboru kultury a sociálních věcí v Rotavě a zároveň vedoucího tamní 

pečovatelské služby a Jakuba Čtvrtníka, předsedy Institutu sociální práce, z.s., v rámci úvodní 

konference k Individuálnímu projektu Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“. Akce se konala minulý týden pod 

záštitou Petra Kubise, náměstka hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, ve 

společenském sále knihovny na Krajském úřadě. 

Jakub Čtvrtník hovořil o tom, proč je nezbytné se zabývat změnou nastavení pečovatelské služby. 

„Pečovatelská služba je nejrozšířenější sociální službou, zaměřenou na širokou cílovou skupinu. Je 

schopna řešit základní potřeby lidí v nepříznivé sociální situaci přímo v jejich lokalitě, aniž by se 

museli z domova stěhovat do pobytového zařízení,“ upozornil předseda Institutu sociální práce. 

V praxi to ale mnohde funguje jinak. Zájemci o pečovatelskou službu, ale i její poskytovatelé dobře 

nerozumí pojmu „nepříznivá sociální situace“, který je základní podmínkou poskytování služby. 

Pečovatelské služby často navíc mají omezenou cílovou skupinu, krátkou provozní dobu nebo jsou 

zaměřené na úkony, v kterých je mohou zastoupit i jiné dostupné služby (např. úklid, praní prádla, 

dovážka stravy). Návazně tak nemají dostatečnou kapacitu pro lidi s vyšší mírou závislosti na péči, 

kteří by potřebovali jejich podporu i několikrát denně. Institut sociální práce se tento stav rozhodl 

změnit. Na začátku, v roce 2010, spolupracoval s osmi poskytovateli pečovatelské služby, dnes již 

s více než stovkou a šesti kraji, také Karlovarským. 

Jednou z transformovaných služeb v Karlovarském kraji je Pečovatelská služba Rotava. „Podíl přímé 

péče u nás činil v roce 2015 pouhých 15 %. Naše pracovní náplň byla tradiční - úklidy, praní prádla, 

rozvoz obědů a nákupy. Během proměny naší služby, navýšení kapacity pečovatelek a většího 

zaměření na péči o vlastní osobu uživatele se podíl přímé péče neustále zvyšuje: v roce 2016 na 27 %, 

o rok později na 39 %, loni to bylo už 52 % a letos předpokládáme navýšení o další 3 %,“ shrnul 

výsledky po skončení konference vedoucí Zdeněk Harapát, jehož služba tak nyní umožňuje 

nesoběstačným lidem dál ŽÍT DOMA.   

O tom, že transformace pečovatelských služeb napříč šesti kraji má konkrétní výsledky svědčí několik 

čísel za všechny účastníky. „Z 54 pečovatelských služeb po skončení dvouletého projektu mělo 85 % 

provozní dobu průměrně 13 hodin denně včetně víkendů a svátků. Služby snížily počet uživatelů, 

kterým rozvážely jídlo o 50 %. Díky tomu se jim uvolnil prostor pro přímou péči – podpora při hygieně, 

manipulace se špatně pohyblivým či nepohyblivým člověkem atp., která se tak navýšila o 37 %. S tím 

souvisí i nárůst počtu uživatelů, kteří mají přiznaný nejvyšší stupeň příspěvku na péči, a to o 130 %,“ 

dodal Jakub Čtvrtník. 


