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Tisková zpráva  
Praha 27. 9. 2019 

 
2. října Den pečujících a benefiční koncert u kapucínů 

Letos poprvé si 2. října připomeneme nepostradatelnou a mnohdy neviditelnou 
„práci“ neformálních pečujících, tedy těch, kteří dlouhodobě pečují o své blízké 
doma. Tento den byl určen jako Den pečujících v rámci projektu platformy 
Podpora pečujících, která se dlouhodobě věnuje tomuto tématu. 

„Neformálně pečovat“ znamená starat se dlouhodobě o své blízké v domácím 
prostředí, ať už se jedná o (nemocné) rodiče, partnery s chronickým onemocněním či 
po úrazu nebo o děti se zdravotním postižením. V současné době se otázkou péče  
o své blízké zabývá stále více lidí v celé společnosti, což souvisí se stárnutím naší 
populace a narůstajícím výskytem civilizačních onemocnění.  

„Cítíme velkou potřebu o neformální péči mluvit a vysvětlovat, že podporu a pomoc 
potřebují nejen ti, o které se pečuje, ale především ti zdraví pečující. Energii, sílu  
a odhodlání překonávat nemoci a fyzické i duševní strasti pomáhají svým svěřencům 
překonávat jen ti pečující, kteří jsou sami psychicky odolní a dokáží svoji energii 
obnovovat,“ říká Martina Chmelová, vedoucí terapeutka týmu Alfa Human Service  
a dodává: „Je důležité vědět, že pečující mají právo myslet sami na sebe a že existují 
služby, které jim pomohou nabýt, chvílemi ztracenou, duševní rovnováhu.“ 

„Velmi vítám, že se pečující nyní nově dostali do návrhu novely zákona o sociálních 
službách jako cílová skupina příjemců služeb,“ říká místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, která se problematice věnuje již mnoho let  
a dodává: „Legislativní definice pečujících zůstává jedním z našich dlouhodobých 
cílů. Věřím, že i díky politické podpoře této problematiky napříč politickým spektrem 
dosáhneme zlepšení situace pečujících v celé naší společnosti.“   

Symbolickým vyjádřením Dne pečujících byl zvolen kvítek chrpy. Chrpa připomíná 
pečující – roste u cest, v polích, kde je mnohdy neviditelná a slabá, ale zároveň ji 
můžeme nalézt také v zahradách. Tam o ni lidé pečují, starají se o ni a chrpa je 
odměňuje velkými květy. Grafickou podobu kvítku chrpy vytvořila výtvarnice Anna 
Niklová, které patří velký dík za podporu pečujících. 

U příležitosti Dne pečujících se 2. 10. 2019 od 19 hodin koná benefiční koncert 
pro Alfa Human Service v rámci pravidelného cyklu Večery u kapucínů 
(www.veceryukapucinu.cz) na Loretánském náměstí. Všichni jsou srdečně zváni, 
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dobrovolné vstupné vybírá o přestávce koncertu jeden z bratrů kapucínů. Výtěžek 
koncertu jde na přímou podporu pečujících – psychoterapeutické konzultace 
v ambulantní poradně Alfa Human Service na Praze 3. 

 

Organizace Alfa Human Service, z. s., která funguje od roku 2000, podporuje 
dlouhodobě pečující o osoby blízké, konkrétně dlouhodobě nemocné a seniory  
a rodiče s dětmi se zdravotním postižením. Zároveň provozuje informační portál 
www.alfabet.cz pro pečující. 

Je zakládajícím členem platformy Podpora pečujících (založena v roce 2018) 
společně s organizacemi, které pomáhají dlouhodobě pečujícím: Asociace rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí ČR, Onko Unie, Klára pomáhá a Unie pečujících. 
Společně usilují o legislativní změny, které podpoří jejich práci a navrátí neformálně 
pečujícím osobám důstojnost. Zároveň se ale snaží nacházet cesty, jak pečujícím 
pomoci tady  
a teď, tedy za současných podmínek. S platformou spolupracuje i organizace Parent 
Project. 

Projekty Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro 
neformální pečovatele  CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175 a Podpora neformálních 
pečovatelů CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431 byly podpořeny v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost ESF. 

 

Pro více informací kontaktujte:  

Petra Adámková, 607 216 236 
petra.adamkova@alfabet.cz   

 


