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Poznatky z praxe
pozicích a může motivovat zaměstnance
ke zvýšení produktivity v zájmu udržení
svého pracovního místa. Příznivý ekonomický vývoj a poptávka po pracovní síle
vedla (i přes nárůst minimální mzdy)
k růstu zaměstnanosti a poklesu nezaměstnanosti. Úprava minimální mzdy by
mohla přispět k omezení výplat mezd tzv.
bokem, které jsou některými zaměstnavateli vypláceny vedle minimální mzdy a ke
zvýšení zájmu o práci domácích zaměstnanců na pracovních místech, kde jsou
nyní často zaměstnáváni cizinci. Zvýšení
minimální mzdy se projeví v legalizaci
části výdělků, které jsou zaměstnancům
vypláceny „na černo“. To příznivě ovlivní
šanci zaměstnanců na získání půjčky
a zvyšuje např. základ pro výpočet jejich
starobních důchodů, podpor v nezaměstnanosti či nemocenské.

Nárůst minimální mzdy a nejnižších
úrovní zaručené mzdy přispěje k pokrytí
vyššího podílu životních nákladů na zabezpečení základních životních potřeb
z vlastních pracovních příjmů zaměstnanců. Mohlo by dojít rovněž ke snížení sociálních výdajů státu, a pokud se bude i nadále zlepšovat situace na trhu práce
v souvislosti s očekávaným příznivějším
vývojem ekonomiky, tak i ke zvýšení motivace k zaměstnání.
Zvýšení minimální mzdy a nejnižších
úrovní zaručené mzdy příznivě ovlivní
úroveň mezd, platů a odměn z dohod zaměstnanců a zvýší tedy kupní sílu spotřebitelů - zaměstnanců i celkovou spotřebu
domácností. Posílení kupní síly zaměstnanců by se mělo pozitivně projevit v poptávce po výrobcích a službách jednotlivých firem a podniků a jejich odbytu.

Výše minimální mzdy hraje roli u některých daňových záležitostí a odvodů.
Rodiče mohou uplatnit třeba školkovné
podle vydaných nákladů, a to nejvýš do
výše minimální mzdy. Z nejnižšího výdělku se stanovuje také třeba zdravotní pojištění pro lidi bez zdanitelných příjmů.
Nová právní úprava je v souladu
s ústavním pořádkem České republiky
a není v rozporu ani s judikaturou soudních orgánů EU či obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Autorka Mgr. Olga Bičáková (olga.bicakova
@seznam.cz) působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ve Výzkumném ústavu
práce a sociálních, v. v. i., a jako lektorka na
Ministerstvu vnitra a Magistrátu hl. m.
Prahy. Přispívá do odborných časopisů, zabývajících se problematikou zaměstnanosti.
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Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů
Hana Roztočilová
Dne 11. prosince 2018 se v pražském hotelu Holiday Inn, Prague Congress Centre, uskutečnila mezinárodní konference na
téma podpory pečujících a seniorů, a to pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, předsedy Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR pana Václava Krásy a prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pana Jiřího Horeckého. Potřeba dlouhodobé péče bude v následujících letech stále vyšší a bez podpory pečujících rodin a blízkých osob se
sociální systém v žádné zemi neobejde. Stát by proto měl přijmout ucelený systém podpory pečujících.
V České republice intenzivní každodenní péči z důvodu stáří, dlouhodobé nemoci či zdravotního postižení někomu blízkému poskytuje 400 tisíc osob. Alespoň
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občas pomáhá někomu blízkému každý
pátý dospělý Čech. Většina lidí pečuje
o své rodiče. Podle odborníků čelí pečující osoby, zejména ženy, riziku chudoby

v důsledku nižších mezd a přerušované
pracovní kariéry, mají více problémů s duševním i fyzickým zdravím a narážejí na
překážky v přístupu k pomoci. „Řada zemí
přijala ucelené strategie podpory rodinných pečujících. Ve Velké Británii má pečující osoba nárok na posouzení svých potřeb. Ve Švédsku zase obce pečujícím pomáhají prostřednictvím koordinátora
péče“, říká Petr Wija, předseda České společnosti pro gerontologii, z. s., která mezinárodní konferenci uspořádala.
Po úvodním slovu ze strany pořadatele
uvedli konferenci také paní Zuzana
Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, a paní Olga
Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu.
Poté již následovali jednotlivé odborné
příspěvky. Jako první se slova ujala paní
Francesca Centola (EUROCARERS, Belgie). Paní Centola pracuje pro Eurocarers Evropskou sí organizací pečujících a výzkumných institucí. V pozici projektové
manažerky koordinuje aktivity Eurocarers
s mladými a pro mladé pečující, včetně
dvou projektů financovaných Evropskou
unií (Me-We a Edy-Care), koordinuje pracovní skupinu Eurocarers pro mladé pečující a práci sítě pro mladé pečovatele na
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úrovni EU. Jejím akademickým zázemím
jsou mezinárodní vztahy a diplomacie se
specializací na mezinárodní ochranu lidských práv. Proto se aktivně podílí na výzkumu a advokacii v otázkách lidských
práv spojených s neformální péčí se
zvláštním zaměřením na práva dětí a rovnost pohlaví. Ve své předchozí práci byla
nadnárodní koordinátorkou projektů financovaných EU v oblasti lidských práv
pro jiné evropské organizace. Ve svém
příspěvku seznámila přítomné s daty o neformálních pečujících a vývojem politik,
zabývajících se neformálními pečovateli,
v EU.
Druhým vystupujícím byl pan Richard
Humpries (The King´s Fund, Velká Británie). Richard Humpries vede iniciativy zaměřené na sociální služby, spolupracuje
s Národní zdravotní službou (NHS) a místními samosprávami. Je uznávaným britským komentátorem a autorem statí o tématech reformy sociálních služeb, financování a integrace zdravotních a sociálních služeb. Vedl práci The King's Fund při
podpoře tzv. Barkerovy komise o budoucnosti zdravotní a sociální péče. Pan Humpries je absolventem LSE, jeho oborem je
sociální práce a během posledních 35 let
působil v různých pozicích, včetně ředitele sociálních služeb a zdravotnictví (první
kombinovaná pozice v Anglii) a v seniorských pozicích na ministerstvu zdravotnictví. Pan Humpries je neexekutivním ředitelem společnosti Wye Valley NHS Trust
a také hostujícím profesorem na Worcesterské univerzitě, redaktorem Local Government Chronicle a členem RSA (Royal
Society of Arts). Ve svém příspěvku se zaměřil na integrované služby pro pečující,
zmínil, kolik je skutečně neformálních pečovatelů a kolik jich je a v budoucnu bude
třeba, co je integrovaná péče, jak péči financovat a přizpůsobit legislativní podmínky pro takovou péči. Zmínil, že počet
starších obyvatel Evropy bude narůstat
a zároveň se budeme dožívat vyššího
věku. S tím bude spojen častější výskyt
chronických onemocnění, což bude mít za
následek růst výdajů na péči, větší poptávku po službách a pečovatelích, přičemž neformální pečovatelé budou hrát velmi důležitou roli.
S třetím příspěvkem vystoupil pan Václav Krása (předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením, ČR). Václav Krása
je absolventem Metropolitní univerzity
Praha v oboru veřejná správa. Byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. V roce 2002 působil na Úřadu vlády
ČR jako poradce místopředsedy vlády. Od
roku 2002 působí jako předseda Národní
rady osob se zdravotním postižením ČR.
Dále je místopředsedou Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany, místopředsedou Komise pro rozvoj sociálních
služeb Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, členem správní rady Metropolitní

univerzity Praha a radním Městské části
Praha 17. Ve svém příspěvku s názvem
„Podpora a potřeby rodinných pečujících“
se zaměřil na analýzu současného stavu,
kdy uvedl, že péče o blízkou osobu se promítá do celého života pečujících, znamená
vysokou emocionální zátěž, nedostatek
volného času a další potíže. Na druhou
stranu může péče řešit např. ztrátu zaměstnání. Pan Krása uvedl, že vztah mezi
pečujícím a pečovanou osobou není nijak
právně upraven, což ovšem považuje za
správné, dle jeho názoru není nutné, aby
vztah mezi blízkými osobami byl upraven
legislativně. Jako velký problém naopak
vidí, že není legislativně upravena sousedská výpomoc. Zásadní je zejména
změnit způsob financování sociálních služeb, a to výhradně prostřednictvím klienta
nebo zavést pojištění na úhradu sociálních služeb, a zásadně preferovat neformální péči před institucionální. V případě
institucionální péče pak zavést alimentační povinnost, případně zatížení majetku.
Pan Krása dále uvedl, že je nutné zcela
změnit posuzování míry závislosti, kdy je
nutné ustanovit multidisciplinární tým,
stanovit kritéria případného nového posouzení, přičemž rozhodující váhu by
mělo mít sociální šetření (bez účasti posudkových lékařů).
Dalším vystupujícím byl pan Kent Löfgren (bývalý poradce ministryně pro zdraví a sociální věci, Švédsko). Pan Löfgren
pracoval v letech 2004 až 2017 na ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí. Zaměřoval se na mnoho různých témat týkajících se starší populace, jako jsou práva
a ochrana osob s demencí, výzkum, vzdělávání pracovníků, bydlení, vývoj technických pomůcek, otázku svobodné volby,
ochranu proti vysokým nákladům, stravo-

vání, leadership, národní kompetenční
centrum pro demenci, podpora neformálních pečujících a další. Zabýval se především legislativou nebo vládními programy. V oblasti programů sociální politiky
začal pracovat v roce 1977 společně se
studiem sociální práce a plánování. Ve
svém příspěvku se pan Löfgren zabýval
obecně tématem péče o starší osoby a neformální péčí. Shrnul např. švédskou legislativu týkající se podpory pečovatelů,
služby poskytované pečovatelům, systém
financování a důležitost vytváření sociální
politiky právě s ohledem na potřebu neformální péče pro dobře fungující systém
sociálních služeb.
Poté vystoupila se svým příspěvkem paní
Sue McLintock (Carers Scotland, Skotsko).
Sue McLintock je manažerkou programu
Zaměstnavatel přátelský pečujícím („Carer
Positive Awards“), který je financován skotskou vládou a byl zahájen v roce 2014, je
zodpovědná za propagaci a realizaci tohoto
programu v celém Skotsku a spolupracuje
se zaměstnavateli z veřejného, soukromého
a neziskového sektoru s cílem zvýšit povědomí o přínosech podpory pečujících zaměstnanců. Značku „Zaměstnavatel přátelský pečujícím“ má ve Skotsku více než 130
organizací. Paní McLintock má zkušenosti
v oblasti hospodářské a sociální politiky,
zpočátku pracovala v místní samosprávě
a následně v poradenství zaměřeném na zaměstnatelnost a podporu znevýhodněných
skupin na trhu práce. V příspěvku seznámila posluchače právě s organizací, zaměřující
se na podporu zaměstnavatelů, kteří jsou
přátelští ke svým zaměstnancům - pečovatelům, o podpoře pracujících pečovatelů ve
Skotsku a Velké Británii a o pomoci, kterou
poskytuje skotská vláda takovým zaměstnavatelům.
FÓRUM sociální politiky 1/2019
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Po krátké přestávce věnované nejen občerstvení, ale i neformálním rozhovorům
mezi účastníky konference, následoval
příspěvek pana Pavla Šterna (Byznys pro
společnost, ČR). Pan Štern přednesl příspěvek s názvem „Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce - starám se
a pracuji“. Jedná se o projekt realizovaný
společností Byznys pro společnost z prostředků Evropského sociálního fondu
v rámci OP Zaměstnanost. V rámci tohoto
projektu byla zřízena Mobilní poradna pro
neformálně pečující. Na tuto poradnu se
může obrátit každý, kdo pečuje o blízkou
osobu starší 15 let, poradenství musí probíhat v Praze, nicméně není důležité, kde
zájemce pečuje či bydlí, služby poradny
jsou bezplatné a mohou se na ni obracet
i pečované osoby. Poradenství poskytují
odborníci v oblastech sociálních a zdravotních služeb, psychologické podpory, finančním a právním poradenství. Cílem je
pomoci řešit konkrétní problémy spojené
s péčí o blízkou osobu. Zkušenosti a výsledky projektu mohou být výraznou inspirací a impulsem pro zaměstnavatele,
jak účinně pomáhat svým zaměstnancům,
kteří zároveň pečují o blízkou osobu.
Další přednášející byla paní Martina
Takter (Národní centrum kompetencí pro
pečující, Švédsko). Martina Takter pracuje
ve městě Malmö ve Švédsku na oddělení
rozvoje a výzkumu a pracuje také jako koordinátorka a poradkyně pro pečující
a „home care inspector“. Napsala diplomovou práci s názvem „Kdo je jednotlivec
ve společném domově?“. Studie se zabývá otázkou, jak koordinátoři a „home
care“ inspektoři podporují blízké, jejich
zapojení do dobrovolnictví, autonomii
a osobní integritu. Martina se strategicky
zabývá vývojem a otázkami neformální

24

FÓRUM sociální politiky 1/2019

a zdravotní péče a pečujících osob. Pracuje také se sítěmi poradců pro péči, a to jak
na místní, regionální, tak i na celostátní
úrovni. Ve svém příspěvku se zabývala
péčí z pohledu pečovatele v rámci místního úřadu. Popsala osobní zkušenosti ze
„svého“ úřadu v Malmö i obecné podmínky ve Švédsku. Zdůraznila zejména skutečnost, že pečující potřebují podporu ze
strany centrálních i místních autorit.
Jako předposlední vystoupila na plénu
paní Irene Bertana (COFACE Families Europe, Belgie). Irene Bertana absolvovala
magisterský obor mezinárodní vztahy
a lidská práva na Turínské univerzitě (Itálie), kde dosud působí v organizacích ob-

čanské společnosti, které podporují interkulturní komunikaci a antidiskriminaci
s využitím participativní metodologie.
Pracovala tři roky v Bruselu, kde se zaměřovala na politiku a legislativu EU v oblasti zdravotního postižení a kvality sociálních služeb. Poté cestovala po zemích Latinské Ameriky a rozvíjela svůj vlastní výzkum o ekonomice solidarity a sociálních
hnutích. V organizace COFACE Families
Europe je zodpovědná za politiku a obhajobu práv v oblastech zdravotního postižení a sociálního začleňování. V příspěvku
s názvem „Rodinný rozměr dlouhodobé
péče“ se zaměřila na představení organizace COFACE Families Europe. Jde o pluralitní organizaci, založena byla v roce
1958, jejími členy je 58 organizací z 23
států světa. Zaměřuje se na lidská práva,
solidaritu, genderovou rovnost, diskriminaci, sociální začleňování. Obhajuje práva
a zájmy různých typů rodin, sleduje činnost a iniciativy EU a buduje svoji sí center. Dále paní Bertana seznámila přítomné
s legislativním zarámováním dlouhodobé
péče v Evropě, s trendy v péči či s právy
osob s postižením.
V závěru konference se slova ujal pan
Jiří Horecký (prezident European Ageing
Network a Asociace poskytovatelů sociálních služeb, ČR). Vystudoval obor Obchodní management na International Bussines school v Brně, obor Veřejná správa
a regionální rozvoj na ČZU v Praze, MBA
získal na Ústavu práva a právní vědy,
Ph.D. v roce 2013 na VŠFS v oboru Finance. Od r. 2007 je prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a od
r. 2013 prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. V roce 2018 se stal současně prezidentem Evropské sítě pro stárnutí (European Ageing Network). V letech

Forum 1_2019.qxd

4.3.2019

15:39

StrÆnka 25

Informační servis čtenářům
2013−2017 působil jako poradce ministra,
později ministryně práce a sociálních věcí
ČR. Ve svém příspěvku představil Evropskou sí pro stárnutí jako organizaci, která
sdružuje cca 10 000 různých organizací ze
27 zemí světa. Asociace poskytovatelů sociálních služeb pak má téměř 1800 členů,
vydává odborné časopisy a publikace, zajišuje vzdělávání svých členů, podílí se na
národních i mezinárodních projektech.
Pan Horecký ve svém příspěvku zdůraznil,
že neformální péče tvoří ústřední pilíř
dlouhodobé péče ve všech systémech.
Nejlepším modelem péče z pohledu peču-

jících, pečovaných i z pohledu ekonomického pak je péče sdílená. Ve svém příspěvku se pan Horecký věnoval i problematice příspěvku na péči, podpory neformálních pečujících, zejména nedostatku
respitních služeb a financování poskytované péče.
Po skončení tohoto posledního příspěvku se konala společná tisková konference.
Sluší se také dodat, že konference se
uskutečnila i díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci
projektu „Přenos a výměna dobré praxe
ze zahraničí v oblasti obhajoby zájmů

a práv seniorů a pečujících osob“ podpořeného prostřednictvím dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací
s celostátní působností“.
Autorka Mgr. Hana Roztočilová
(hana.roztocilova@vupsv.cz) je šéfredaktorkou časopisu FÓRUM sociální politiky,
který vydává Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. ((Research Institute
for Labour and Social Affairs - RILSA),
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice, Česká republika.

Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě
Georgi Dragolov, Jan Delhey, Klaus Boehnke
Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek)
Sociální soudržnost znamená pocit sounáležitosti, odolnost a orientaci společnosti na společné blaho. Je dokázáno, že život
v soudržné společnosti má pozitivní dopad na blahobyt jednotlivce a pomáhá zlepšovat život všech obyvatel. Blahobyt států
i jednotlivců se považuje za jednoznačné pozitivum a důležité měřítko pro rozvoj člověka.

Na tomto pozadí položili autoři pět výzkumných otázek k posouzení současné
úrovně sociální soudržnosti v EU, jejího
vývoje v čase, rizikových skupinách
a hlavních hnacích silách. V souladu s pojetím sociální soudržnosti, které nabízí
Rada Evropy (Jenson, 2010), nabízí výzkumná zpráva pět aspektů sociální soudržnosti:
l
l
l
l
l

vnímání sociálního vyloučení;
vnímání ekonomického a etnicko-kulturního společenského napětí;
důvěra mezi občany navzájem;
občanská angažovanost a politické aktivity občanů;
sounáležitost s komunitou (soudržnost
s lidmi v místě bydliště, časté mezilidské kontakty).

V této zprávě jsou analyzované možné
hnací síly sociální soudržnosti ve společnosti, které jsou zároveň závažné pro závěry vyplývající z Evropského pilíře sociálních práv. Subjektivní blahobyt, jako očekávaný pozitivní výsledek sociální soudržnosti, je posuzován z hlediska pozitivních
a negativních pocitů, životních postojů
a psychologického vlivu.
Obavy veřejnosti týkající se sociální soudržnosti v EU jsou v posledních letech
větší, zejména od roku 2009, tedy od hospodářské krize. Diskuse se po roce 2009
dále zintenzivnila v souvislosti s tzv. uprchlickou krizí a zjevným nárůstem protiimigračních postojů a vzrůstajícímu počtu

a vlivu populistických stran. Tato zpráva
čerpá z údajů posledních tří zpráv Eurofoundu, týkajících se průzkumů evropské
kvality života společnosti (EQLS), které
byly provedeny v letech 2007, 2011 a 2016.
Průzkumy informují o postojích a chování
evropských občanů krátce před nástupem
globální finanční krize uprostřed Eurozóny
a krátce po vrcholu uprchlické krize.
Klíčové poznatky
Zpráva poskytuje řadu relevantních poznatků pro politické činitele EU. Jako
první je pozitivní výstup z výzkumu, a to,
že sociální soudržnost v EU jako celku se
nezdá být ohrožena. Vnímání sociálního
vyloučení na úrovni EU je obecně nízké
a v průběhu času se podstatně nezměnilo.
Nicméně existují rozdíly v jednotlivých zemích EU. Vnímané sociální vyloučení je
relativně nízké v severských zemích a naopak vyšší v členských státech jižní Evropy. Středoevropské státy EU se snaží zotavit z ekonomické krize a bohužel se jim
zatím nepodařilo obnovit míru sociální
soudržnosti z doby před ekonomickou
krizí. Vnímání sociálního napětí, jak ekonomického, tak etnicko-kulturního, je vysoké. Etnicko-kulturní napětí je více rozšířeno v bohatších zemích, které nedávno
zažily vyšší míru imigrace. Ekonomické
napětí vnímají více v postkomunistických
zemích. Napětí mezi bohatými a chudými
vyvrcholilo v roce 2011, napětí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci klesá.

Důvěra mezi lidmi se v rámci EU značně
liší. Vysoká je v severských zemích, Lucembursku a Nizozemsku, naopak jihovýchodní Evropa zůstává regionem s nízkou
důvěrou v lidi. Co se týče společenské angažovanosti, včetně politických a občanských aktivit, ta je v severských a západních členských státech až čtyřikrát vyšší
než v některých zemích jihovýchodní Evropy. Míra společenské angažovanosti je
však znepokojivě nízká v EU celkově, přičemž se v průběhu času nemění. Přitom
smysl pro společnost je obecně vysoký.
Příslušnost k místní komunitě je vyšší ve
východních zemích EU, zatímco frekvence
kontaktu s přáteli a sousedy je nejvyšší
v jižních zemích EU.
Sociálně a ekonomicky znevýhodněné
segmenty společnosti jsou klíčovými rizikovými skupinami, které jsou ohroženy
sociálním vyloučením, tyto osoby mají
také nízkou důvěru ve společnost, nepodílejí se na společenském dění a více vnímají ekonomické napětí. Navíc se ukazuje,
že při budování občanské společnosti,
hraje rozhodující roli věk, mladší lidé jsou
v kontaktu s lidmi ze svého okolí nejméně,
naopak nejvíce komunikují na sociálních
sítích. Věk je důležitým faktorem i pro
účast na společenském dění, např. starší
lidé jsou relativně méně zapojení do občanského a politického dění. K etnickokulturnímu napětí jsou vnímavější chronicky nemocní, obyvatelé venkova, zaměstnanci a lidé s vysokoškolským vzděláním. To lze pravděpodobně připsat vyšFÓRUM sociální politiky 1/2019
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