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Pardubický kraj

• cca 520 000 obyvatel
• tj. cca 5 200 – 10 400 osob s PAS
• tj. cca 50 – 100 dětí s PAS ročně



Služby pro osoby s PAS

Pobytové služby
• osoby s PAS jsou běžně klienty pobytových služeb
• 1 specializovaná domácnost (8 lůžek)
• 1 specializovaná služba pro osoby se závažnými projevy v 

chování (5+1 lůžek)
• požadavek ze strany pečujících osob na rozvoj kapacit pro 

osoby s PAS provázené těžkými poruchami chování

Nákladovost
• domovy pro osoby se zdravotním postižením 

= 550 000 Kč/lůžko/rok (specializované služby 1,2 mil. Kč)
• odlehčovací služby = 350 000 Kč/lůžko/rok (velké rozdíly)

Transformace DOZP z řizovaných Pardubickým krajem



Služby pro osoby s PAS

Ambulantní služby
• poskytovatelé uvádí cílovou skupinu osob s PAS, ale reálně 
často odmítají osoby s PAS, s vysokou mírou potřebné péče 
a „problémovým“ chováním

Nákladovost
• Centra denních služeb a denní stacionáře

= 210 000 Kč/místo okamžité kapacity/rok 
skutečnost závislá na počtu pracovníků (80% nákladů)



Služby pro osoby s PAS

Terénní služby sociální pé če
• poskytovatelé neuvádí cílovou skupinu osob s PAS, pouze 

někteří jsou schopni poskytovat službu osobám s PAS
• řada terénních služeb využívá pracovníků na dohody, což 

může být pro klienty s PAS problematické
• potřeba podpory ze strany odborníků na PAS
• vyšší míra rizika – pracovník je často sám s klientem

Nákladovost
• osobní asistence = 410 Kč/hodina, tj. 120 000 Kč/rok 

průměrný klient (317 hodin ročně), ale u klienta s 8 hodinami 
denně cca 1 mil. Kč 



Služby pro osoby s PAS

Terénní služby sociální prevence
• raná péče
• SAS pro rodiny s dětmi
• sociální rehabilitace

Nákladovost
• financováno na úvazky, není dostatečný vzorek



Další možnosti podpory

Homesharing
• Rodinné integrační centrum
• O dítě je pečováno ve vlastních domácnostech hostitelských 

rodin, a to formou trávení delšího časového úseku s možností 
přespání dítěte (víkend).

Běžně dostupné služby
• Rodiče dětí s PAS často uvádí, že by mimoškolní čas 

mohly zajišťovat školní družiny, kluby apod., někdy s 
potřebou podpory asistenta



Pardubický kraj - BILANCOÁNÍ

+ zvyšování kapacit terénních 
služeb
+ zvyšování dostupnosti
+ péče v noci, o víkendech
+ transformace pobytových 
služeb a vznik 
specializovaných služeb
+ strategie kraje směřuje k 
rozvoji služeb pro osoby s PAS
+ rostoucí objem finančních 
prostředků na sociální služby

+ změny se dějí

- nedostatek kapacit

- omezená flexibilita
- nedostatek personálu
- nedostatek služeb pro 

osoby s PAS

- finanční a personální limity

- rostoucí potřeby a 
požadavky všech cílových 
skupin

- (pro rodiče) pomalu



Oblasti rozvoje služeb pro osoby s PAS

• Vzdělávat!
• Zpřístupňovat „nesociální“ 

služby!
• Koordinovat!
• Začít včas!

• Podporovat rodiče v péči!

• Začleňovat, zaměstnávat

• Poskytovat péči 
nejpotřebnějším v nejméně 
omezujícím prostředí

� podpora rané péče a jejího 
rozvoje

� osobní asistence dostupná 
osobám s PAS; rozvoj 
odlehčovacích služeb

� sociální rehabilitace, terénní a 
ambulantní služby

� pobytové služby péče (kapacita 
13 lůžek – 19 lůžek v 2021)



Financování rozvoje služeb pro lidi s PAS– ale kterých  
služeb?

Není otázkou pen ěz ale rozhodnutí o zp ůsobu zajišt ění 
péče!

Fiktivní a hodně zjednodušený příklad:

Klient v „klasickém DOZP“ se školní docházkou =
550 000 DOZP + 300 000 AP = 850 000 Kč/rok

Klient v domácnosti se školní docházkou, osobní asistencí 5 hodiny 
denně v pracovní dny a odlehčovacími službami 1x měsíčně na 3 dny = 
300 000 AP + 533 000 OA + 35 000 OS = 865 000 Kč/rok

Musíme se ptát, co chce klient, co cht ějí rodi če, co zvládnou 
pečující, co m ůže udělat systém pro to, aby jim vyhov ěl.



Financování rozvoje služeb pro lidi s PAS– ale kterých  
služeb?

Není otázkou pen ěz ale rozhodnutí o zp ůsobu zajišt ění 
péče!

Fiktivní a hodně zjednodušený příklad 2:

Klient v „klasickém DOZP“ se střední mírou podpory =
550 000 DOZP Kč/rok

Klient v domácnosti s péčí rodiny, osobní asistencí 3 hodiny denně v 
pracovní dny, denním stacionářem a odlehčovacími službami 1x 
měsíčně na 3 dny = 320 000 OA + 210 000 DS + 35 000 OS = 565 000 
Kč/rok + např. sociální rehabilitace 2x 2 hodiny týdně = 75 000 Kč

Musíme se ptát, co chce klient, co cht ějí rodi če, co zvládnou 
pečující, co m ůže udělat systém pro to, aby jim vyhov ěl.
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