
Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově – charakteristika bydlení a uživatelů 

Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou 

ve vlastnictví města. Nájemce v tomto bytě bydlí sám nebo s partnerem. V bytě je kuchyňská linka, 

koupelna. Ve všech domech je výtah. 

Nájemce si může sjednat pečovatelskou službu. V přerovských DPS terénní pečovatelskou službu 

zajišťuje především příspěvková organizace města Sociální služby města Přerova, p.o. (SSMP). Jedná 

se zejména o donášku obědů, nákupy, úklid, pomoc při osobní hygieně atd. 

Popis žadatele / nájemce Nájemci jsou osoby soběstačné nebo se sníženou soběstačností, např. horší pohyblivost, často 

diabetes, onemocnění srdce, po léčbě rakoviny. Žadatel se nesmí léčit se závažným psychiatrickým 

onemocněním. Musí být schopen vydržet přes noc sám – pečovatelská služba SSMP nefunguje v noci. 

Většina žadatelů nepobírá příspěvek na péči nebo max. příspěvek I. a II. stupně (I. stupeň, lehká 

závislost - 880 Kč/měsíc, II. stupeň, středně těžká závislost – 4.400 Kč/měsíc). 

Typické důvody k umístění  Ve stávajícím bydlení nemá zajištěnou bezbariérovost (bydlí v domě bez výtahu, bydlí v rodinném 

domě, kde je topení na tuhá paliva a schody). 

 Je po úmrtí partnera, cítí se osaměle. Bydlí v podnájmech, nezvládá hradit nájemné. 

 Obava, že když se zhorší zdravotní stav, nebude na blízku pomoc – bydlení v DPS může poskytovat 

zázemí a pocit bezpečí (pečovatelka se pohybuje po domě). 

Náklady nájemce v DPS  

za kalendářní měsíc 

Nájemné cca 2 800,- Kč + zálohy na energie. Má-li sjednánu pečovatelskou službu, hradí navíc 

za úkony pečovatelské služby. 

Náklady města 

 

Výnosy z nájmů bytů v přerovských domech s pečovatelskou službou byly v roce 2015 ve výši 3.396 

tis. Kč, náklady v roce 2015 (opravy, únik vody, temperování volných bytů, nákup materiálu,…) činily    

1.444 tis. Kč.  

Roční příspěvek zřizovatele na 1 uživatele pečovatelské služby provozované SSMP, p.o.: 9.279 Kč 

Doplňující informace  Město má 308 bytů v DPS – byty zvláštního určení (nejčastěji 1+0). 

 V Přerově je 8 domů s pečovatelskou službou: Trávník 1, U Žebračky 18, Na Hrázi 32, U Strhance 

13, Tyršova 68 (Předmostí), Jižní čtvrť I/25, Mervartova 9, Fügnerova 1. 

 Žádost se podává na odboru sociálních věcí a školství, splní-li žadatel podmínky, je zařazen 

do pořadníku žadatelů. 

 V pořadníku je 618 žádostí (většina je pouze pro „jistotu“), většinou se řeší cca 5 žadatelů 

o umístění v měsíci. Akutní žádosti (zhoršení sociálního nebo zdravotního stavu, nevyhovující 

bydlení) se řeší bezodkladně (v průběhu 1 měsíce může žadatel bydlet). 

 Nájemné v bytě v domě s pečovatelskou službou činí cca 35 Kč/m2 (v běžných obecních bytech je 

nájemné cca 49 Kč/m2 

 Mnozí senioři volí možnost zůstat ve svém přirozeném prostředí a nasmlouvají si pečovatelskou 

službu do domácnosti.  

 



Domov pro seniory (DS) – charakteristika bydlení a uživatelů 

Charakteristika bydlení Jedná se o registrovanou sociální službu - pobytová služba (tzv. domov důchodců), kde je 

zajištěna nepřetržitá pomoc a péče. Uživatelé jsou často nechodící, jsou zde proto velké nároky 

na bezbariérovost a větší prostory (uživatelé jsou přemisťováni často na invalidních vozících nebo i 

vleže na postelích), velké nároky na technické a hygienické vybavení.  

Uživatelé mají k dispozici pokoj jednolůžkový, popř. dvoulůžkový, nejedná se o byt. 

V rámci této služby je poskytnuto ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti atd. 

Popis uživatele Uživatelé jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Jedná se nejčastěji o příjemce příspěvku na péči III. a IV. stupně (III. stupeň, těžká závislost - 8.800 

Kč/měsíc, IV. stupeň, úplná závislost – 13.200 Kč/měsíc). 

Typické důvody k umístění  Významné zhoršení zdravotního stavu, často po mozkovém nebo srdečním infarktu, upoutání 

na lůžko. 

 Rodina není schopna zajistit péči (chodí do práce, nemají přizpůsobeno bydlení, mají špatné vztahy 

v rodině). 

 Žadatel má nevyhovující bydlení a terénní sociální služby nejsou schopny zajistit nepřetržitou péči.  

Úhrada za službu + zdroje 

krytí nákladů služby 

Úhrada od uživatele za měsíc: cca 10 000,- Kč (v případě, že má uživatel menší příjem (starobní 

důchod), může doplácet rodina, jinak doplácí zřizovatel. 15% z důchodu zůstává uživateli na osobní 

potřeby), příspěvek na péči jde celý na úhradu této sociální služby.  

Další zdroje k úhradě nákladů této služby – dotace MPSV (prostřednictvím Ol. Kraje), úhrady 

od zdravotních pojišťoven, příspěvek zřizovatele a ostatní (např. dary). 

Náklady města na stávající 

přerovský DS 

Příspěvek zřizovatele na 1 uživatele v roce 2015 činil:  8.200 Kč/měsíc.  

Doplňující informace Obecně: poptávka po pobytové službě pro nemohoucí seniory se zvyšuje s ohledem 

na sociodemografický vývoj (zvyšující se počet seniorů) a na nízkou podporu pečujících osob ze strany 

státu (pečovatel je závislý na příjmu seniora – příspěvek na péči, starobní důchod; současní 

zaměstnavatelé většinou neakceptují snížený pracovní úvazek, po úmrtí seniora má pečující osoba často 

problém s pracovním uplatněním). Poptávka výrazně převyšuje nabídku volných míst v domovech 

pro seniory. 

 

 

 



  Domov se zvláštním režimem (DZR) – charakteristika bydlení a uživatelů 

  

  

 

Charakteristika bydlení Jedná se o registrovanou sociální službu - pobytová služba, kde je zajištěna nepřetržitá pomoc 

a péče.  
Uživatelé mají k dispozici pokoj jednolůžkový, popř. dvoulůžkový, nejedná se o byt. 

V rámci této služby je poskytnuto ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti atd. 

Popis uživatele Uživatelé jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 

a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Jedná se nejčastěji o příjemce příspěvku na péči III. a IV. stupně (III. stupeň - 8.800 Kč/měsíc, IV. 

stupeň – 13.200 Kč/měsíc). 

Typické důvody k umístění  Významné zhoršení zdravotního stavu. 

 Rodina není schopna zajistit péči (chodí do práce, nemají přizpůsobeno bydlení, mají špatné 

vztahy v rodině). 

 Terénní sociální služby nejsou schopny zajistit nepřetržitou péči.  

Úhrada za službu + zdroje 

krytí nákladů služby 

Úhrada od uživatele za měsíc: cca 10 000,- Kč (v případě, že má uživatel menší příjem (starobní 

důchod), může doplácet rodina, jinak doplácí zřizovatel. 15% z důchodu zůstává uživateli na osobní 

potřeby), příspěvek na péči jde celý na úhradu této sociální služby.  

Další zdroje k úhradě nákladů této služby – dotace MPSV (prostřednictvím Ol. Kraje), úhrady 

od zdravotních pojišťoven, příspěvek zřizovatele a ostatní (např. dary). 

Náklady města na stávající 

přerovský DZR 

Příspěvek zřizovatele na 1 uživatele v roce 2015 činil:  5.100 Kč/měsíc.  

Doplňující informace Obecně: poptávka po pobytové službě pro seniory s  předmětným onemocněním se zvyšuje s ohledem 

na sociodemografický vývoj (zvyšující se počet seniorů) a stále častější výskyt těchto onemocnění. 

Poptávka výrazně převyšuje nabídku volných míst v domovech se zvláštním režimem. 
 

  

  



 

Další možné sociální služby v objektu Strojař: 

Chráněné bydlení 

Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 

chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má 

formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc  

při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 Odlehčovací služby 

 

Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby 

je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc  

při zajištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc  

při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací  

a aktivizační činnosti. 

 

V obou případech se jedná o finančně náročné služby, nezbytnost provozního příspěvku zřizovatele (města) je velmi pravděpodobná. 

 

 

Druhy sociálních služeb naleznete v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Příklad dobré praxe – Startovací byty v Hradci Králové (data k 22. 9. 2016) 

 Malometrážní bytové jednotky v bytových domech určené pro startovací bydlení. Celkem 130 bytů (byty 1+kk a byty 2+kk), 

 Nájemné 45,30,- Kč/m2 (polovina běžného nájmu v obecních bytech), 

 Doba nájmu 3 roky. 

 Podmínky: 

- věk do 32 let, 

- není podmínka trvalého pobytu ani místo výkonu práce v Hradci Králové, 

- příjem do 16.500 Kč měsíčně (nezapočítávají se žádné dávky),  

- bezdlužnost vůči městu a příspěvkovým organizacím (dokládá se čestným prohlášením), 

- nesmí být vlastníkem nemovitosti na území města Hradec Králové. 

 Žádosti, které splní kritéria, se zařazují do výběrového řízení, losuje se. 

 Startovací bydlení je plně v gesci odboru majetku, sociální odbor neprovádí žádné soc. šetření. 

 Nemají problém obsadit, o byty je velký zájem převážně ze strany jednotlivců. 

 Poptávka převyšuje nabídku (v posledním losování byla nabídka cca 60 bytů, žadatelů 480). 

Smyslem STARTOVACÍHO BYDLENÍ je: 

 pomoci mladým pracujícím lidem zajistit samostatné bydlení, protože kvůli vysokým cenám bytů a pronájmů mají mnozí problém  

s jeho pořízením,  

 udržet ve městě (nebo také do města přilákat) mladé a ekonomicky aktivní obyvatele.  

 

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  
 


