Ministerstvo práce a sociálních věcí
pod záštitou náměstkyně sekce pro sociální a rodinnou politiku
Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové
Vás srdečně zve na kulatý stůl

Neformální péče v ČR: východiska a možnosti řešení
středa, 9. prosince 2015, od 9:30 do 12:30 hod.
v zasedací místnosti „Klub“ v přízemí MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha.

9.00 – 9.30

Prezence účastníků

9.30 – 10.30
1. část
Zahájení a představení návrhu MPSV
Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně sekce pro sociální a rodinnou politiku
Ing. Iva Merhautová, MBA, náměstkyně sekce sociálně pojistných systémů
Neformální péče v životě osob se zdravotním omezením
Mgr. Václav Krása, Národní rada osob se zdravotním postižením
Neformální péče a geriatrie
Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., Česká alzheimerovská společnost
10.30 – 11.00

Přestávka na kávu

11.00 – 12.00
2. část
Situace neformálních pečovatelů v ČR
Dagmar Švédová, Klára pomáhá
Ing. Zdeňka Michálková, Unie pečujících
Neformální péče jako nástroj podpory života ve vlastním prostředí
Mgr. Jan Lorman, Život 90
Genderové aspekty neformální péče
Mgr. Kateřina Kňapová, Alternativa 50+
Význam neformální péče v hospicové paliativní péči
PhDr. Robert Huneš, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
12.00 – 12.30

Diskuse a závěr

Svou účast prosím potvrďte do pátku, 4. prosince 2015
na erika.tousova@mpsv.cz či na +420 221 922 107.

Aktualizace pozvánky: 23. listopadu 2015

Genderové aspekty neformální péče
Mgr. Kateřina Kňapová
Alternativa 50+, o.p.s.

www.alternativaplus.cz

Péče jako doména žen
• Kulturní představy a stereotypy rámující péči jako „ženskou
práci“
• Ženy jsou vnímány jako přirozeně lepší pečovatelky
• Podíl žen v péči obecně (formální i neformální) celosvětově
značně převyšuje podíl mužů
• CVVM a genderové role v rodině (12/2013)
• Péči o děti by se měla věnovat (spíše nebo rozhodně):
• Žena: 1998 – 49%; 2013 – 37%
• Muž i žena: 1998 – 51%; 2013 – 62%
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Neformální péče v ČR v číslech
z pohledu genderu
• 70-80% poskytovatelů péče o seniory v ČR jsou ženy (Nešporová,
Svobodová a Vidovičová, 2008)
• SHARE (2006-2007) – rozdíl mezi poskytováním péči ženami a muži
není tak velký (60:40), liší se v tom, co obstarávají
• Ženy průměrně pečují o seniora 10 hodin týdně, muži 5 hodin týdně
• O koho se starají ženy: partner (45%), matka (37%), otec (8%)
• O koho se starají muži: partnerka (55%), matka (25%), otec (6%)
• U žen se častěji vyskytuje fenomén péče o rodiče partnera nebo
další příbuzné
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Dopady neformální péče
• U žen často nižší pracovní příjmy a vyšší riziko ohrožení chudobou,
zejména ve stáří nebo v situaci samoživitelství
• Výzkum FDV 2014-2015 (Horová, 2015)
• 23 % pečujících silně zhoršení životní úrovně v okamžiku poskytování
péče
• 60 % respondentů odpovědělo, že by si nemohli dovolit neočekávaný
výdaj v hodnotě 9600 Kč (oproti 42 % obecné populace)
• Obtížný návrat na trh práce při přerušení z důvodů péče
• Plný prac. úvazek – udrží si 28% pečujících
• Částečný prac. úvazek – udrží si 60% pečujících
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Možná řešení
•
•
•
•
•

Střednědobé volno na péči
Odlehčovací služby
Flexibilita v zaměstnání
Podpora rovnoměrnějšího rozdělení péče v rodině a střídání
Podpora zaměstnávání mužů v sociálních službách
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Děkuji za pozornost

Katerina.knapova@alternativaplus.cz
www.alternativaplus.cz
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