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Výstava upozorní na téma Parkinsonovy nemoci 

Parkinsonovou nemocí trpí v České republice desetitisíce lidí. Tematickou 

výstavu zaměřenou právě na ní dnes zahájila v budově MPSV ministryně práce a 

sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) společně s ředitelkou organizace 

Parkinson-Help Romanou Skála-Rosenbaumovou. Akce je součástí kampaně 

upozorňující na projevy Parkinsonovy nemoci (PN) a poruch autistického spektra 

(PAS). 

„Výstava je plánovaná do 8. srpna a obsahuje obrazy i bannery, které seznamují 

veřejnost s projevy Parkinsonovy nemoci. Pokud budeme o podobně závažných 

onemocněních mít dostatek informací, pak můžeme mnohem účinněji pomáhat 

všem, kteří jimi trpí,“ uvedla Jana Maláčová. „Cílem je vytvořit prostředí, kde 

budou pro tyto lidi se specifickými potřebami dostupné sociální služby na vysoké 

úrovni, díky nimž se podaří výrazně zlepšit kvalitu jejich života. Na přípravě 

výstavy se podíleli jak poskytovatelé sociálních služeb, tak i zástupci 

pacientských organizací,“ dodává. Ministryně také připomněla, že výstava je součástí 

právě probíhající osvětové kampaně, jejímž tématem jsou osoby s PAS, a právě osoby 

s PN. Tato kampaň se uskutečňuje prostřednictvím projektu Rozvoj systému sociálních 

služeb (RSSS) a jejím ústředním heslem je vzkaz „Nejste pro nás neviditelní“. 

Rozvoj systému sociálních služeb 

Projekt RSSS se však nezaměřuje pouze na osvětu, ale jeho součástí je i příprava celé 

řady investičních výzev. V dosavadních dvou národních výzvách se podařilo podpořit 

celkovou částkou téměř 83 milionů korun vznik devíti služeb určených pro osoby s PAS, 

jejichž kapacita je 63 lůžek. Vedle investic nelze zapomenout ani na dotace, kterými 

MPSV každoročně podporuje provoz těchto služeb. Od roku 2006 se dotace zvýšily  

o 77 procent, konkrétně z 9,6 milionu korun na 42,1 milionu, přičemž počet podpořených 

služeb se konstantně pohybuje okolo 200 za rok. V rámci zmíněného projektu byla 

rovněž vytvořena metodika s cílem napomáhat krajům při lepším zajišťování dostupnosti 

sociálních služeb pro osoby s PAS. MPSV prostřednictvím projektu RSSS dále 

podporuje rozvíjení využívání metod alternativní a augmentativní komunikace, s cílem 

podpořit kvalitnější a plnohodnotnější zapojení osob s PAS do společnosti. MPSV 

rovněž účinně pomáhá osobám s PAS v oblasti dávek, kdy prosadilo rozšíření nároků 

na pořízení motorového vozidla pro osoby s PAS. „Tím to samozřejmě nekončí, 

MPSV již má nebo připravuje řadu dalších projektů, jejichž cílem je zlepšení 

kvality života nejen lidem trpícím PN nebo PAS, ale i dalším specifickým cílovým 

skupinám,“ zdůrazňuje Jana Maláčová. 

Péče se týká desítek tisíc lidí 

Podle údajů ÚZIS bylo v roce 2018 v České republice zhruba 12 tisíc osob s 

diagnostikovanou PAS, nicméně skutečná čísla jsou zřejmě mnohonásobně vyšší. 

Přibližně 15 tisíc osob potřebuje nějaký typ sociální služby a až okolo 5 tisíc z nich 

vyžaduje vyšší míru podpory. Parkinsonovou nemocí trpí v České republice zhruba 50 

tisíc osob. Toto neurodegenerativní onemocnění postupně způsobuje ztrátu schopnosti 

http://rsss.mpsv.cz/wp-content/uploads/2021/07/P%C5%99ehled-v%C3%BDzev-PAS.pdf
http://rsss.mpsv.cz/wp-content/uploads/2019/10/Metodika-pro-zji%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1n%C3%AD-dostupnosti-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-pro-osoby-s-poruchami-autistick%C3%A9ho-spektra.pdf
http://rsss.mpsv.cz/wp-content/uploads/2021/01/PAS_CR_final.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/01_06_2021_TZ_PAS+%281%29.pdf/e3ecbc17-d24a-ee8a-cbe1-f0b1a7520425
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/01_06_2021_TZ_PAS+%281%29.pdf/e3ecbc17-d24a-ee8a-cbe1-f0b1a7520425
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člověka ovládat a koordinovat své pohyby. Zejména v pozdním stádiu dochází ke 

zvýšení sociální a ekonomické zátěže na pacienty, jejich rodiny, pečovatele i celou 

společnost. K dosažení toho, aby sociální služby byly osobám s PN na míru, je nutné 

nastavit odpovídající pravidla a standardy. V rámci projektu RSSS byl zpracován návrh 

materiálně-technického a personálního standardu sociálních služeb pro osoby s PN, 

který přináší ucelený pohled na toto téma, a to včetně doporučení z praxe, a který může 

být dle příkladu osob s PAS využit jako podklad pro vznik budoucích dotačních titulů.  

 

Tiskové oddělení MPSV 

http://rsss.mpsv.cz/wp-content/uploads/2021/07/MTSPS_PN_fin%C3%A1ln%C3%AD.pdf
http://rsss.mpsv.cz/wp-content/uploads/2021/07/MTSPS_PN_fin%C3%A1ln%C3%AD.pdf

