REGIONÁLNÍ POHLED NA KAPACITU
TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
SPECIALIZOVANÁ MAPA S ODBORNÝM OBSAHEM

Mapa vznikla v rámci projektu Implement ace politiky stárnutí na krajskou úroveň
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207) f inancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního
f ondu v rámci Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

REGIONÁLNÍ POHLED NA KAPACITU TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚVODEM
Tato specializovaná mapa s odborným obsahem přináší souhrnnou informaci o regionální diferenciaci
dostupnosti terénní sociální péče (pečovatelská služba, odlehčovací služby, osobní asistence, tísňová péče,
centra denních služeb a denní stacionáře). Na základě dostupných údajů je dále provedena segmentace
jednotlivých krajů poukazující na nedostatečnost kapacity poskytovaných terénních sociálních služeb.
Prezentované výsledky mohou být využity mj. pro strategické plánování rozšiřování nabídky terénních
sociálních služeb.

Citační vzor: Bernášková K. a O. Ďurďa (2019) „Regionální pohled na kapacitu terénních sociálních služeb“.
[online]. Praha: INESAN [cit. dd–mm–rrrr]. Dostupné z: http://www.inesan.eu/z-nasich-projektu

METODIKA A ZDROJE DAT
Zdrojem dat prezentovaných v této specializované mapě s odborným obsahem je Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR (MPSV) a Český statistický úřad (ČSÚ). Data jsou veřejně dostupná na:
https://www.czso.cz/documents/10180/61508170/190029180507.pdf/5cd8d575-345a-447b-ab5c-f30fc142e
0ca?version=1.2 a https://www.czso.cz/csu/czso/22-socialni-zabezpeceni-zgkdwlhf7g a jedná se o data
popisující kapacitu a zájem o využití terénních sociálních služeb v jednotlivých krajích ČR v roce 2017.
Pro analýzu dat a zpracování mapového podkladu byl využit software Microsoft Excel.

PŘEHLED HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ
Terénní sociální služby (pečovatelskou službu, odlehčovací služby, osobní asistenci, tísňovou péči, centra
denních služeb a denní stacionáře) využívalo v rámci celé ČR v roce 2017 celkem 134 828 klientů. V největší
míře byly terénní sociální služby využívány v Hl. m. Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.
V případě pečovatelské služby, odlehčovací služby a osobní asistence, tedy terénních sociálních služeb, které
v rámci ČR využívá 90 % klientů všech terénních sociálních služeb, platí, že největší podíl neuspokojených
klientů vzhledem k celkovému počtu klientů těchto služeb je charakteristický pro Pardubický a Zlínský kraj.
V těchto dvou krajích tedy poptávka po těchto třech terénních sociálních službách převyšuje jejich nabídku
v největší míře. Při podrobnějším pohledu na tyto tři terénní sociální služby lze konstatovat, že největší převis
poptávky nad jejich nabídkou je patrný u odlehčovací služby (zejména v krajích Pardubickém, Libereckém
a Zlínském). Poptávka v tomto případě převyšuje nabídku o 21 %. O celkem 16 % převyšuje poptávka nabídku
služeb osobní asistence (v největší míře v Libereckém kraji, v Jihočeském kraji a v Hl. m Praze). V případě
pečovatelské služby je situace jiná, protože počet neuspokojených žádostí o využití pečovatelské služby
převyšuje její kapacitu jen o 5 % (v největší míře pak v Karlovarském, Zlínském a Plzeňském kraji).
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VÝSLEDKY
Regionální struktura terénních sociálních služeb
Nejvíce klientů terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, odlehčovací služba, osobní asistence, tísňová
péče, centra denních služeb a denní stacionáře) připadá na Hl. m. Prahu, Středočeský kraj a Jihomoravský kraj
(shodně 13 %). Dohromady tak v těchto třech krajích využívají terénní sociální služby dvě pětiny všech klientů
v rámci ČR. Nejmenší počet, resp. podíl klientů terénních sociálních služeb připadá na kraje Liberecký,
Pardubický (shodně 4 %) a Karlovarský (3 %). Podrobněji o regionální struktuře klientů terénních sociálních
služeb vypovídá tabulka 1.

Česká republika

Hl. m. Praha

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Královéhradecký kraj

Kraj Vysočina

Ústecký kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Karlovarský kraj

Tabulka 1: Celkový počet klientů terénních sociálních služeb v jednotlivých krajích/Regionální struktura
klientů terénních sociálních služeb

134 828

17784

17500

17086

14355

9434

7819

8247

7986

7146

6652

6645

5108

5519

3547

100 %

13%

13%

13%

11%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

Pozn.: terénní sociální služby zahrnují pečovatelskou službu, odlehčovací služby, osobní asistenci, tísňovou péči, centra denních služeb a denní stacionáře
Pozn.: hodnoty vyjadřují celkový počet klientů terénních sociálních služeb; procenta vyjadřují regionální strukturu klientů terénních sociálních služeb
Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí

Z hlediska struktury klientů jednotlivých druhů terénních sociálních služeb platí, že v rámci celé ČR připadá
75 % klientů na pečovatelskou službu, 9 % na odlehčovací služby a 6 % na osobní asistenci. Zbylých 10 %
klientů pak využívá tísňovou péči, centra denních služeb a denní stacionáře. Při pohledu do grafu 1 je patrné,
že v Plzeňském a Karlovarském kraji je v nadprůměrné míře využívána pečovatelská služba (91 % resp. 90 %)
na úkor zejména odlehčovacích služeb a osobní asistence. Podprůměrná míra využití pečovatelské služby je
charakteristická naopak pro Moravskoslezský kraj (66 %) a Hl. m. Prahu (61 %). Pro Moravskoslezský kraj je
dále charakteristický vysoký podíl využití center denních služeb (10 %) a pro Hl. m. Prahu zase vysoká míra
využití tísňové péče (11 %). Podrobnější informace o struktuře klientů terénních sociálních služeb
v jednotlivých krajích přináší následující graf.
Graf 1: Struktura klientů terénních sociálních služeb v jednotlivých krajích
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Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí
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Kapacita vybraných terénních sociálních služeb
Jak je patrné z výše uvedené mapy, resp. tabulky 2, nejvyšší podíl neuspokojených žadatelů o terénní sociální
služby (pečovatelskou službu, odlehčovací služby a osobní asistenci) na celkovém počtu klientů je
charakteristický pro Zlínský a Pardubický kraj (19,3 % resp. 15,7 %). Naopak nejmenší nedostupnost terénních
sociálních služeb vyjádřena podílem neuspokojených klientů na celkovém počtu klientů je typická
pro Jihomoravský kraj (4,6 %), Královéhradecký kraj (3,2 %), Ústecký kraj (1,9 %) a Středočeský kraj (1,7 %).
V rámci ostatních krajů se podíl neuspokojených žádostí o využití pečovatelské služby, odlehčovací služby
či osobní asistence pohybuje v rozmezí 5,6 % až 14,7 % (viz tabulka 2).

Česká republika

Zlínský kraj

Pardubický kraj

Liberecký kraj

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Kraj Vysočina

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Jihočeský kraj

Hl. m. Praha

Jihomoravský kraj

Královéhradecký kraj

Ústecký kraj

Středočeský kraj

Tabulka 2: Celkový počet neuspokojených žadatelů o terénní sociální služby*/Podíl neuspokojených
žadatelů o terénní sociální služby na celkovém počtu klientů terénních sociálních služeb

9 209

1 177

811

683

417

845

798

1 209

585

500

815

720

237

131

281

7,6 %

19,3 %

15,7 %

14,7 %

12,5 %

11,3 %

11,3 %

10,2 %

9,7 %

5,6 %

5,6 %

4,6 %

3,2 %

1,9 %

1,7 %

Pozn.: * terénní sociální služby zahrnují pečovatelskou službu, odlehčovací služby a osobní asistenci
Zdroj: MPSV (2017) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí

Jak je z výše uvedené mapy dále patrné, nejvyšší podíl neuspokojených klientů pečovatelské služby
na celkovém počtu klientů pečovatelské služby je charakteristický pro Karlovarský kraj (12,9 %), Zlínský kraj
(12,1 %) a Plzeňský kraj (11,9 %). Nadprůměrný je tento podíl dále v Kraji Vysočina (10,3 %), v Olomouckém
kraji (10,0 %) a v kraji Moravskoslezském (8,2 %). V rámci ostatních krajů (Jihočeský, Ústecký, Liberecký,
Královéhradecký, Středočeský, Pardubický, Jihomoravský a Hl. m. Praha) se podíl neuspokojených žádostí
o využití pečovatelské služby na celkovém počtu jejich klientů pohybuje v intervalu 0,4 % až 5,6 %.
V souvislosti s odlehčovací službou se od ostatních krajů výrazně diferencují Pardubický kraj, Liberecký kraj
a Zlínský kraj. V těchto třech krajích totiž podíl neuspokojených žádostí o využití odlehčovací služby převyšuje
kapacitu této služby o 113,5 %, 70,9 % resp. 65,8 %. V rámci ostatních krajů se podíl neuspokojených žádostí
o využití odlehčovací služby na celkovém počtu klientů této služby pohybuje v intervalu 0,0 % až 15,2 %.
V případě osobní asistence byl zaznamenán nejvyšší podíl neuspokojených klientů na celkovém počtu klientů
této terénní sociální služby v Libereckém kraji (35,4 %), Jihočeském kraji (32,0 %) a v Hl. m. Praze (27,8 %).
Nadprůměrný je tento podíl dále na Vysočině (24,7 %), v Moravskoslezském kraji (22,8 %) a ve Zlínském kraji
(18,4 %). V rámci ostatních krajů se podíl neuspokojených žádostí o využití osobní asistence na celkovém
počtu klientů této služby pohybuje v intervalu 0,5 % až 8,5 %.
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O INSTITUTU
INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru
společenských věd založený v Česku. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených
Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). Institut je
výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je
zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich
výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně
investován do těchto činností.
Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy.
Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož
cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu
kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou
zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich
realizace a mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu. V oblasti evaluací se INESAN specializuje
na:




metaevaluace (evaluace již provedených evaluací),
evaluace intervenčních programů (hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či formování
chování jednotlivců, společenských skupin či organizací).

Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí.
INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím se
sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu
zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu,
což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit. V oblasti sociálních analýz je realizován
zejména:





primární a sekundární výzkum,
syntetizující, komparativní a analytické studie,
případové studie.

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky odpovědné chování, manažerská
studia, ICT, životní prostředí a sociální témata.
Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje také
zpracování výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje odborné služby
při tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě
zadávací dokumentace, poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci
a k metodologii společenskovědního výzkumu.
Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů
a zadavatelů, nýbrž obsahují nezávislý pohled expertů INESAN.
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INESAN
Institut evaluací a sociálních analýz
Sokolovská 351/25, 186 00 Praha 8
Tel: +420 220 190 597
E-mail: info@inesan.eu
Web: www.inesan.eu
Publikováno Institutem evaluací a sociálních analýz v únoru 2019.
Mapa vznikla v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207) financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce materiálu
nebo části materiálu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv nebo zahrnutí těcht o
materiálů nebo jejich části do jiných dokumentů.
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