
ŘEŠENÍ TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE  
 

1. Příspěvek na péči (dále PnP)  

- Rozjednat na spádovém Úřadu práce ČR dle bydliště mého blízkého, viz níže uvedené formuláře 

- Žádost o příspěvek na péči 

- Oznámení o poskytovateli pomoci (nutno uvést na str. 3 osobu blízkou, bez které nelze příspěvek 

vyřídit, uvedení této osoby ve formuláři je formální a nezavazuje k žádné povinnosti) 

- Oba formuláře podepisuje osoba žádající, tj. pacient/ka. V případě, že není schopen/na podpisu, vystaví 

o tomto ošetřující lékař potvrzení. Potvrzení se přikládá žádosti. 

- Je vhodné podat žádost o PnP co nejdříve, i když z počátku pobytu v nemocnici bude pouze zaevidována 

a pozastavena. Následné vyřízení bude probíhat rychleji. Po 60 dnech hospitalizace je možno si vyžádat 

na dokumentaci Potvrzení 60+, které je nutné doručit na příslušný úřad práce. ÚP ČR je pak povinen 

rozjednat příspěvek na péči a určit jeho odpovídající výši dle zdravotního stavu žadatele, viz níže. 

- I. stupeň PnP –  880,- Kč; II. stupeň PnP – 4 400,- Kč; III. stupeň PnP – v domácí péči 12 800,- Kč;  

IV. stupeň PnP – v domácí péči 19 200,- Kč 

 

2. Péče o blízkého člověka v domácím prostředí 

- Možnost využití terénních pečovatelských služeb (lze hradit z PnP). 

- Možnost využití dlouhodobé péče o osobu blízkou na 3 měsíce po dohodě se zaměstnavatelem. 

- Možnost domluvit se na spolupráci  s osobou se zkušenostmi s péčí o zdravotně postižené a náklady 

spojené s touto péčí hradit z přiznaného příspěvku na péči (lze hradit z PnP). 

 

3. Zajištění sociální péče v Domově pro seniory či zdravotně postižené 

- Pro podání žádosti o umístění do domova pro seniory je nutný souhlas osoby, které se umístění týká.  

- Každý domov pro seniory má na webových stránkách formuláře - žádost o přijetí a vyjádření lékaře. 

Žádost o přijetí vyplní zájemce o sociální službu, popřípadě jeho rodina. Podepisuje osoba, která má být 

do domova umístěna. V případě, že není schopna podpisu, vystaví o tomto ošetřující lékař potvrzení. 

Toto potvrzení se přikládá ke každé žádosti o umístění do domova. 

- Vyjádření lékaře je nutno předat k vyplnění ošetřujícímu lékaři v našem zařízení. Jedná se o 

zpoplatněnou službu, tj. za každé jedno vyjádření lékaře je nutno uhradit 200,- Kč.  

- Po vyplnění formulářů je rodina předává či zasílá do příslušného domova, s domovem aktivně 

spolupracuje, dodává podklady potřebné pro umístění. 

 

4. Postup v případě, že zdravotní stav nedovolí mému blízkému rozhodnout o své osobě 

- Nutno zažádat u spádového okresního soudu dle bydliště mého blízkého o opatrovnictví. Postačí 

jednoduše sepsaná žádost o opatrovnictví - klidně i rukou - s kompletními údaji o osobě blízké i o osobě 

budoucího opatrovníka (tj.: jména, příjmení, rodná čísla, trvalá bydliště) a stručným odůvodněním. Dále 

je třeba přiložit lékařskou zprávu vyhotovenou naším ošetřujícím lékařem pro tento účel.  

- Řízení trvá delší dobu, proto je nutné zažádat neodkladně. V případě, že se zdravotní stav stabilizuje, lze 

kdykoli v průběhu řízení žádost o opatrovnictví stáhnout. 

 

5. Žádost o sociální lůžko v NNP LDN Horažďovice 

Sociální lůžko je pouze přechodné řešení situace než se uvolní místo v domovech pro seniory 

Pacient (rodina) musí mít podány nejméně 2 žádosti do domovů pro seniory – viz výše, které žadatele zařadí 

do pořadníku (tj. je jejich cílová skupina) a musí mít zažádáno o PnP. Poté je možno podat žádost o sociální 

lůžko (k dispozici na webových stránkách či na dokumentačním oddělení). Dokumentační pracovnice odešlou 

informativní dopis na příslušný městský úřad, který provede v rodině a domovech sociální šetření a následně 

se k umístění na sociální lůžko vyjadřuje (řízení trvá až 30 dnů). Po obdržení vyjádření z městského úřadu a 

prověření, že není místo v dotčených domovech pro seniory, lze pacienta umístit na sociální lůžko. 


