
www.rezidencnipece.cz

2. kulatý 
stůl  
Standardy
a inspekce

Klecová
lůžka

Čtyři různé 
názory

Vybrané 
statistické 
údaje 
z ústavů 
sociální 
péče 
za r. 2004

Mimořádnou 
přílohu 

v tomto čísle 
přinesl

1
březen

2006

2 .  ročn í k

odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče

Zkus se životu 
dál smát...

1

Pa
ve

l B
ob

ek

Vtrhne trh 
do ústavní péče?
Rozhovor s ministrem
Zdeňkem Škromachem

2 – 3



TENA PANTS
100% PRODYŠNÉ, MAXIMÁLNĚ POHODLNÉ

• Jsou určeny pro ženy a pro muže
• Oblékají se jako běžné spodní prádlo
• Mají výborné absorpční vlastnosti
• Nepropouštějí vlhkost nazpět – zůstávají déle suché

TENA Pants jsou plenkové kalhotky, které jsou vhodné při samovolném úniku moči. Tena Pants se oblékají jako běžné 

spodní prádlo, přičemž poskytují potřebnou ochranu a jistotu pro všechny, kteří trpí inkontinencí. TENA Pants poskytují 

ochranu, pohodlí a diskrétnost – vše v jednom: mají výborné absorpční vlastnosti, nepropouštějí vlhkost nazpět, 

čímž zůstávají déle suché a díky vrstvě Air Dry Layer™ jsou 100% prodyšné. 

Modrá balení mají barevné rozlišovací pruhy,

které ukazují stupeň absorpce a systém kapek, který usnadní výběr.

100% PRODYŠNOST:
Díky vrstvě Air Dry Layer™ jsou TENA Pants 100% prodyšné: kalhotky jsou 

vyrobeny z jemného, prodyšného materiálu, který je podobný látce, nešustí 

a umožňuje pokožce dýchat.

TENA Pants Kód 
VZP

Obvod pasu
v cm

Absorpce
(ml)

Počet ks
v bal./kart.

Limity do PLNÉ úhr. na 2 měsíce

úhrada Kč tj. počet 
balení

tj. počet 
kusů

Discreet Medium 87697 75-100 817 12/96 2 800,- 8 96

Discreet Large 87698 95-125 817 10/80 2 800,- 8 80

Plus Small 87094 65-85 1530 14/56 2 800,- 5 70 

Plus Medium 87095 80-115 1530 14/56 2 800,- 6 84 

Plus Large 87097 100-130 1530 14/56 2 800,- 5 70 

Plus X-Large 87735 120-160 1530 12/48 2 800,- 5 60

Super Medium 87534 80-110 2177 12/48 2 800,- 6 72 

Super Large 87533 100-125 2177 12/48 2 800,- 5 60 

SCA Hygiene Products, s.r.o.
Sokolovská 94, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 706 176

Fax: 800 108 109

E-mail: TENA.objednavka@sca.com

www.tena.com/cz

VHODNÉ PRO MOBILNÍ 
A AKTIVNÍ OSOBY

100% 
prodyšné
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Konečně 
V době, kdy budete 

číst tyto řádky, bude 
snad již zákon o sociál-

ních službách v takové 
podobě, že bude akceptova-
telný jak pro Poslaneckou 

sněmovnu, tak i pro Senát 
a pro prezidenta republiky. 

Málokdy se totiž stane, aby si 
zákonnou normu tak inten-

zivně přáli jak ti, kterým 
bude povinnosti ukládat, 
tak ti, které má chránit 
a vytvářet jim přijatelné 

podmínky k životu v nepříznivé životní situaci. Ano 
budeme mít konečně normu, která bude vytvářet lep-
ší podmínky v oblasti sociálních služeb než archaic-
ký zákon 100/1988 Sb. Přesto je nezbytné, připravit 
se na to, že to nebude norma, která bude vyhovovat 
reálnému životu stoprocentně. Norma sama o sobě 
pro život nestačí, zejména ne v oblasti, kde subjek-
tem i objektem je člověk.

Pro vysvětlení svých úvah Vám předložím k zamyš-
lení jednu příhodu, která odehrála krátce po prvním 
vystoupení anglické spisovatelky paní Rowlingové 
proti poměrům v některých českých ústavech soci-
ální péče. Tehdy MPSV velice rozumně a bez hysterie 
připravilo a vydalo metodický pokyn, který regulo-
val používání ochranných lůžek. Jak takřka ze dne 
na den inkriminovaná lůžka odstranit? Nešlo o kus 
nábytku, šlo o lidi, kteří na něm spali, někdy i řadu 
let. Možnost byla jediná, v indikovaných případech 
požádat o souhlas psychiatra s jejich používáním 
po přechodnou dobu. A zde začíná ten příběh, který 
jsem vám na začátku slíbil.
Nejmenovaná ředitelka v nejmenovaném ústavu, 
ve kterém měli skutečně jen několik síťových lůžek, 
vedena snahou vyhovět metodickému pokynu, požá-
dala asi ve třech případech o souhlas psychiatra. Ne 
proto, aby uklidila problém pod koberec, ale proto, 
aby si ti tři klienti měli čas zvyknout. Souhlas nedo-
stala. Tak paní ředitelka řekla: „Vyměňte síťové lůžko 
za běžné lůžko!” I stalo se. Ve dvou ze zmíněných 
třech případů si klienti časem na běžné lůžko zvyk-
li. Ne však - říkejme mu - Láďa. Láďa, středně těžce 
mentálně postižený, pravděpodobně autista, kromě 
toho, že s nikým verbálně nekomunikoval,  jiná ome-
zení neměl. Pohyboval se po ústavu víceméně bez 
jakýchkoliv problémů. Když mu „vzali” jeho postel 
(síťové lůžko), byl zmaten. Těžko by mu někdo vy-
světlil, že existuje metodický pokyn, kterému se i on 
musí podrobit. Svoji postel hledal, hledal ji po celém 
ústavu. Beze slova, ve dne, někdy i v noci. Až jednou 
v noci při hledání své postele pravděpodobně spadl 
se schodů. Jediné, co je jisté, že jej pracovnice ústa-
vu nalezla při obchůzce ležet pod schody. Naříkal, 
zjevné zranění však neměl, tak až ráno byl poslán do 
nemocnice. V nemocnici ho vyšetřili a nezjistili žádné 
závažné zranění, tak ho poslali zpět do ústavu. A čas 
běžel. Když Láďa stále naříkal a nemohl se postavit 
na nohy, následovalo další vyšetření v nemocnici. 
Věřte nevěřte, zjistilo se, že Láďa má zlomený krček 
stehenní kosti. Operace však již kvůli prodlení neby-
la možná a tak Láďovi přibyl další handicap, je nepo-
hyblivý a odkázaný na invalidní vozík. 
Proč jsem to všechno vyprávěl? Proč jsem to vy-
právěl v souvislosti s novým zákonem o sociálních 
službách? Snad proto, že v tomto případě zákonná 
norma porušena nebyla, nikdo z aktérů příběhu 
neudělal nic, co by bylo v rozporu s předmětným 
metodickým pokynem a přesto se jednomu člověku 
zmenšil svět. V žádném případě nechci navádět k po-
rušování zákonných norem, ale moc bych si přál, a 
přál bych to hlavně našim klientům, abychom - až 
zákon trochu zestárne a nebude-li zcela vyhovovat 
novým podmínkám, používali nejen rozum, ale i srd-
ce. Abychom si vždy kladli onu klasickou právnickou 
otázku „Qui bono?”, v čí prospěch, a vždy bychom si 
měli odpovědět, že ve prospěch klienta. Zákon je jen 
formalizovaná norma jednání. Norma nemá a nemů-
že mít srdce, ale měli by je mít všichni v pomáhajících 
profesích.

Karel Štěrba

životu
dál 
smát...
Redakce Rezi-
denční péče 
v každém z loň-
ských čísel vždy 
oslovila známou 
osobnost, před-
stavila jí náš 
časopis a požá-
dala o úvahu 
či vzkaz našim 
čtenářům. Pro 
toto číslo jsme 
požádali zpěváka 
Pavla Bobka a při-
nášíme Vám krát-
ký rozhovor s ním:

Před půlrokem jste byl hod-
ně nemocný. Co Vám bylo a 
jak jste na tom dnes?
Málem jsem umřel. Diagnóza 
zněla strašně – nutriční maras-
mus. Způsobil to prasklý žalu-
deční vřed. Jak se cítím dnes? 
Neskonale lépe. Ale když jsem 
se ptal lékařů, za jak dlouho 
budu zcela fit,  řekli: „Nevíme. 
Ve vašem věku tuto diagnózu 
ještě nikdo nepřežil“.

Byl jste skoro tři týdny v 
umělém spánku. Jaký byl 
comeback?
Docela divný. Musel jsem se 
znovu učit chodit, nešlo mi ani 
se podepsat, ale nejhorší je, že 
mi nemoc poškodila hlas a do-
dnes nemohu ani koncertovat. 
Mé krédo bylo vždy víno, ženy, 
zpěv. A to poslední stále není 
takové, jako před nemocí. Sice 
každý den cvičím, ale koncerty 
si musím zatím odepřít. A moc 
mi to chybí. Ale to se všechno 
vrátí. Zatím se řídím heslem 
Zkus se životu dál smát…

Médii proběhla zpráva, že 
ministr kultury Vítězslav 

Jandák chce zřídit speciální 
domov důchodců pro uměl-
ce. Citujeme z HN: „...Domov 
by mohl sídlit na pražském Vele-
slavíně. O financování projektu 
už prý jednal s ministrem prá-
ce a sociálních věcí Zdeňkem 
Škromachem. Domov obhajuje 
Jandák tím, že umělci po ode-
znění popularity dožívají v osa-
mění a špatných podmínkách. 
Například herci by měli mít ve 
speciální domově prostor pro 
hraní…“ Co si o tom myslíte?

Je to úžasná myšlenka! Bylo 
by dobré zřídit i další speciální 
domovy, třeba pro vysloužilé 
instalatéry, nebo pro opuštěné 
železničáře.. a těm bych tam 
zařídil pískoviště, aby si mohli 
dělat tunely… Ale teď vážně. 
Já do žádného Jandákova 
domova nechci. Chci dál pra-
covat. Síly se mi vracejí. Před 
rokem mi vyšlo album „Muž, 
který nikdy nebyl in“ a já vě-
řím, že není poslední. A že se 
brzo uvidím s čtenáři tohoto 
časopisu na svém koncertě. 

(lk)
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Potřebujete více čísel Rezidenční péče? Objednejte si 
zasílání libovolného počtu čísel jen za nákladovou cenu 

časopisu a poštovné. Informace a objednávkový formulář 
najdete na www.rezidencnipece.cz.
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Vtrhne trh 
do ústavní 
péče?
aneb Co 
očekáváme 
od nového 
zákona?

rozhovor 
s ministrem 

práce 
a soc. věcí 

Zdeňkem 
Škromachem

Po téměř 16 letech prošel parla-
mentem zákon o sociálních služ-
bách. Tento zákon je odborníky 
označován za průlomový. Většina 
z nich ho vítá, ale zároveň druhým 
dechem naznačuje, že má zákon 
své slabiny a už v této chvíli jsou 
předkládány pozměňovací návrhy 
a začínají boje o znění prováděcích 
předpisů, které především budou 
ovlivňovat systém financování, 
zvláště u pobytových služeb. 
Jedna strana tvrdí, že nový zákon 
vylidní ústavy, druhá strana žádá 
další finance na stavbu nových 
ústavů…
Jedna strana tvrdí, že nastane trž-
ní prostředí v sociálních službách, 
druhá strana namítá, že trh nemů-
že fungovat bez dostatečně velké 
a rozmanité sítě sociálních služeb 
a tomu odpovídající finanční pod-
pory z veřejných prostředků, která 
v tuto chvíli chybí a, jak vyplývá z 
návrhu zákona o sociálních služ-
bách, ji  nelze očekávat ani po jeho 
zavedení. Všichni se shodují na 
tom, že ani ten nejvyšší, v zákoně 
navržený příspěvek nebude stačit 
na ufinancování pobytu v ústavu…
Rádi bychom na stránkách Re-
zidenční péče zahájili diskusi k 
zákonu jako takovému, ke všem 
jeho detailům a zatím tajemným 
zákoutím, kterými se bude ubírat v 
praxi. Jako prvního jsme si dovolili 
požádat o odpovědi na naše otázky 
ministra práce a sociálních věcí 
Zdeňka Škromacha.

Nový zákon o sociálních službách 
přináší převratný princip překlo-
pení financování a v této souvis-
losti se hovoří o vzniku tržního 
prostředí v ústavní péči. Znamená 
to tedy, že např. nynější žadatelé 
o pobyt v domově důchodců do-
stanou větší šance a zkrátí se jim 
čekací doba? 
Zruší nový zákon pořadníky na 
umístění v ústavních zařízeních?

Pořadníky čekatelů na umístění do 
ústavu sociální péče vedené podle 
dosavadních právních předpisů 
zůstanou v platnosti i po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nejdéle 
však po dobu 3 let. Zřizovatelé ústavů 
sociálních služeb, kteří tyto pořadní-
ky vedli, je předají ve lhůtě 2 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona jednotlivým poskytovatelům 
sociálních služeb a o této skutečnosti 
vyrozumí ve stejné lhůtě osoby zapsa-
né do pořadníku.
Šance současných žadatelů nelze 

obecně hodnotit jako větší či menší. 
Poskytovatelé služeb, kteří převez-
mou stávající pořadníky, budou 
individuálně hodnotit potřebnost 
poskytnutí daného typu služby a po-
kud jim to umožní kapacity, mohou 
uzavřít individuální smlouvu o po-
skytnutí služby. Zároveň budou mít 
všichni tito poskytovatelé povinnost 
zajistit osobám přiměřený rozsah 
základního sociálního poradenství, 
které napomáhá řešit individuální 
nepříznivou sociální situaci. Hlavním 
obsahem tohoto poradenství bude 
pomoc při zprostředkování vhod-
ného druhu pomoci, a to i formou 
sociální služby.

Již několik let jsou poskytovatelé 
rezidenční péče připravováni na 
zavádění standardů kvality sociál-
ní péče a systém registrací. Hodlá 
MPSV dále podporovat zavádění 
standardů nebo nechá „trh“, aby 
si vyřešil otázku nabídky a poptáv-
ky sám? 
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MPSV bude i nadále masivně podporo-
vat proces zvyšování kvality poskytova-
ných služeb. Pro tyto účely plánujeme 
využít především příležitosti čerpat 
prostředky z Evropských strukturál-
ních fondů. Přístup k těmto příležitos-
tem bude umožněn poskytovatelům 
služeb, veřejné správě a samozřejmě 
také dalším odborným institucím pů-
sobícím v předmětné oblasti.
Nedílnou součástí procesu zvyšování 
kvality sociálních služeb je samo-
zřejmě inspekce sociálních služeb. 
Její funkce je, ostatně jako u většiny 
kontrolních systémů, dvojí, tj. jednak 
kontrola dodržování povinností a 
jednak podpůrná funkce směřovaná 
k poskytovatelům služeb, zajištěná 
souhrnem poznatků, které mohou 
nabízet vhodné návody, jak se vy-
pořádat s problémy při poskytování 
sociálních služeb. 

Má systém registrací v prostředí 
nového zákona vůbec smysl?
Bez systému registrací by byla ohro-
žena samotná podstata nové úpravy 
sociálních služeb. Registrace posky-
tovatelů zajišťuje uživatelům služeb 
základní jistotu, že jim bude služba 
poskytnuta v požadovaném rozsa-
hu, kvalitě a odborným personálem. 
Na systém registrací jsou navázána 
téměř všechna práva a povinnosti 
vyplývající ze vztahu poskytovatel a 
uživatel sociální služby.

Např. senioři se obávají, že vzhle-
dem k velmi malé a nepříliš rozma-
nité nabídce sociálních služeb ani 
s adresným příspěvkem včas nese-
ženou správný typ služby. Jakým 
způsobem chcete podpořit rozvoj 
terénních a jiných typů služeb, 
které umožní klientům opustit 
ústavy a naplnit tak představiteli 
MPSV  v mediích hojně deklarova-
ný hlavní účel zákona? 
Nemohu souhlasit s tvrzením, že na-
bídka služeb je velmi malá a nepříliš 
rozmanitá. Je možné spíše tvrdit, že 
nabídka služeb je nevyrovnaná, a to 
jak z hlediska typového, tak i územní-
ho. Dostupnost odpovídající nabídky 
služeb však nelze „řídit“ z úrovně 
ministerstva. Ministerstvo může např. 
legislativou či finančními nástroji vy-
tvářet vhodné podmínky pro to, aby 
územní samosprávy dokázaly vhodně 
koncipovat rozvoj sítě služeb ve svém 
území na základě zjištěné poptávky. 
K zajištění dostupnosti služeb je ur-
čeno především tzv. „komunitní plá-
nování“. V návrhu zákona se hovoří 
o povinnosti samospráv zpracovávat 
střednědobé strategické plány roz-
voje kvality a dostupnosti sociálních 
služeb. Ministerstvo je připraveno, 
stejně jako v oblasti kvality služeb, za-
bezpečit systémovou podporu těmto 
procesům, včetně finanční podpory.
K problematice podpory rozvoje terén-
ních a ambulantních služeb ze strany 
státu je možné říci jediné: stát bude 
především finančními mechanismy 
preferovat zajištění služeb v domácím 

prostředí, a to z toho důvodu, že ve 
většině případů je tato forma služby 
levnější a je dostupnější pro větší po-
čet osob než zařízení rezidenční. Zá-
roveň chci zdůraznit, že tato podpora 
nemůže být vnímána tak, že bude pro-
váděna na úkor rezidenční péče, jejíž 
celkový rozsah bude s největší pravdě-
podobností ještě vzrůstat, ovšem za 
podmínky důsledné transformace a 
humanizace.

Nejvyšší příspěvek na péči je 
11.000 Kč měsíčně. Podle odbor-
níků ale stojí péče o člověka v této 
kategorii minimálně dvojnásobek. 
Podaří se do 1. 1. 2007 dořešit celý 
dotační systém? 
Ano, podaří. Pokud by v současnosti 
nebyly vytvořeny podmínky pro zvlád-
nutí financování sociálních služeb 
od roku 2007, nepředložilo by MPSV 
návrh zákona Parlamentu ČR.

Je nějaká naděje, že se do té doby 
podaří vyřešit úhradu zdravotní 
péče poskytovanou zařízeními 
sociální péče z fondů veřejného 
zdravotního pojištění?
V těchto dnech už probíhají práce na 
zajištění navrženého způsobu finan-
cování vymezeného okruhu zdravotní 
péče v souběhu s poskytováním soci-
álních služeb a MPSV ve spolupráci s 
Ministerstvem zdravotnictví, přičemž 
je zřejmé, že postup obsažený v návr-
hu zákona bude realizovatelný. 

Podle § 29 návrhu zákona o soci-
álních službách kontroluje obecní 
úřad obce s rozší-
řenou působností, 
zda příspěvek na 
péči byl využit na 
zajištění pomoci 
a zda osobě, kte-
ré byl příspěvek 
přiznán, je posky-
tována pomoc od-
povídající stanove-
nému stupni závis-
losti. Jak vyplývá 
z odst. 3 tohoto 
ustanovení, nesmí 
ale zaměstnanec 
obce, pověřený 
provedením sociál-
ního šetření a kon-
troly využívání pří-
spěvku vstupovat 
do obydlí, v němž 
osoba žije, bez je-
jího souhlasu. Jak 
chce stát v těchto 
případech chránit 
staré a handica-
pované lidi proti 
zneužívání příspěv-
ku či jejich skry-
tému týrání spo-
čívajícímu napří-
klad v neposkyt-
nutí či nedostateč-
ném poskytnutí 
péče osobami blíz-
kými?  

Kontrola využívání příspěvku na péči 
v případech, kdy je péče zabezpečová-
na rodinou či osobami blízkými, bude 
v kompetenci sociálních pracovníků. 
Kvalita výkonu profese sociální práce 
je tedy rozhodující ve smyslu ochrany 
osob před nepřípustným zacházením. 
Jediným účinným způsobem je vyvíjet 
tlak a vytvářet podmínky pro žádoucí 
profesní rozvoj sociálních pracovníků. 
Výkon sociální práce v této oblasti je 
výkonem přenesené působnosti, což 
znamená, že stát má přímý vliv na sys-
tém vzdělávání sociálních pracovníků 
a vytváření metodologie jejich práce. 
Opět je nezbytné zdůraznit, že pro 
tyto účely budou maximálně využívá-
ny prostředky Evropských strukturál-
ních fondů.

Proč nejsou v těchto případech 
uplatňovány stejné nebo alespoň 
svou intenzitou přiměřené kon-
trolní mechanismy jako u ostat-
ních poskytovatelů? 
Jsme přesvědčeni, že v žádné demo-
kratické společnosti nemohou být 
předmětem kontroly vztahy v rodině 
či mezi osobami blízkými. Rodina 
ani osoby blízké nejsou poskytovateli 
sociálních služeb a vztahy mezi nimi 
jsou intimní a založeny na emoční a 
sociální vyspělosti lidí. Metody soci-
ální práce mohou předcházet tomu, 
aby vznikaly nežádoucí podmínky, 
nevhodné z hlediska potřeb jednot-
livců a současně řešit důsledky v oka-
mžiku, kdy k takové situaci dojde.

Rozhovor připravila 
Lenka Kaplanová

I N Z E R C E
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Záměrem 2. kulatého stolu bylo ote-
vřít diskusi mezi zadavateli (MPSV a 
zřizovatelé), poskytovateli a příjemci 
sociálních služeb o standardech a 
inspekcích. Zájmy příjemců soc. služeb 
měli hájit inspektoři. Taková byla před-
stava, bohužel realita byla jiná. Ze čtyř 
pozvaných inspektorů se dva omluvili 
a dvě onemocněly. Takže diskuse, 
zejména o inspekcích, připomínala hru 
na jednu branku, i když mnohé vysvět-
lily ThDr. Markéta Kateřina Holečková 
a Mgr. Kristýna Čermáková z MPSV. 
Zřizovatele reprezentovala Mgr. Jana 
Černá z Diakonie ČCE Praha. Nejsilnější 
zastoupení měli poskytovatelé: JUDr. 
Eduard Kaplan - DD Praha 10, PhDr. 
Jana Kolmanová – ÚSP Kytlice, Naďa 
Kubalová – Domov seniorů Pohoda 
o.p.s Orlová, Lenka Reichlová – ÚSP Tr-
mice, Ing. Eva Rovná – DD Poděbrady, 
Ing. Monika Šumová – ÚSP Mnichov, 
Mgr. Blanka Trojanová – ÚSP Brtníky a 
PhDr. Věra Vašková DD Praha 10. Disku-
si moderoval Ing. Karel Štěrba. Nakolik 
účastníci diskuse hovořili i o problé-
mech vašich, posuďte sami. Omluvte 
stylizační nedostatky, přepis živé 
diskuse je vždy složitý. Samozřejmě 
přinášíme jen stručný výtah z dvou-
hodinové diskuse. Plné znění a foto 
najdete na www.rezidencnipece.cz.   

Štěrba: ...Mám před sebou paragrafova-
ný návrh zákona o sociálních službách a 
zjišťuji, že tam toho o standardech moc 
není, konkrétně v § 99 na str. 44 jsou tomu 
věnovány 3 odstavce, velmi obecné, takže 
je jasné, že to důležité bude muset být 
doplněno nějakou podzákonnou normou, 
je otázka, jestli budou použity standardy 
tak, jak jsou dnes formulovány, nebo bu-
dou nějaké změny.

Čermáková: Já bych navázala na vaši 
zmínku o tom, že v zákoně je toho o stan-
dardech kvality velmi málo. Zmiňoval jste 
§ 99, ale je dobré si uvědomit, že v zákoně 
je ještě jeden velmi důležitý paragraf, tj. § 
88, který hovoří o povinnostech poskytova-
telů sociálních služeb. Když si ho pozorně 
přečteme, a známe standardy, tak pocho-
píme, že nejdůležitější věci ze standardů 
jsou uvedeny právě tady, jako povinnosti 
poskytovatele. Takže si myslím, že to nej-
důležitější ze standardů v zákoně máme...

Trojanová: Já bych měla dotaz, ty stan-
dardy budou uvedeny kde, jakou budou 
mít právní formu, jestli budou uvedeny vy-
hláškou, nařízením vlády … To si neumím 
představit.

Čermáková: Přímo o tom hovoří zákon 
v § 99, odst. 3 stanoví prováděcí předpis 

zákona - vyhlášku. Takže standardy budou 
ve vyhlášce. Nicméně povinnost plnit stan-
dardy je přímo v zákoně.

Štěrba: Zkusme to aplikovat na konkrétní 
případ, ...znám jeden ústav pro mentálně 
postižené ženy, kde je poměrně volná 
atmosféra, klientkám je umožněn volný 
pohyb jak po ústavu, tak i po obci. Má to 
však i druhou stranu mince, některé kli-
entky provozují v obci prostituci. Jsou na 
to dva různé názory. Jeden názor je ten, 
že máme vytvářet takové podmínky klien-
tům, aby pokud možno žili srovnatelným 
způsobem, jakým by žili, kdyby nebyli v 
ústavu. A slyšel jsem i argument, že je dost 
pravděpodobně, že kdyby tyto klientky ne-
žily v ústavu, řešily by možná tímto způso-
bem své sexuální potřeby taky. Na druhou 
stranu to sebou nese určitá negativa, a 
to např. dopad na image ústavu, protože 
veřejnost může být v těchto věcech dost 
rigidní...

Reichlová: ...my máme jiný problém, naši 
klienti chodí s naším svolením do hospo-
dy… nejsou z nich alkoholici, vrací se v 
pořádku, ale lidé na to stejně poukazují. 
Veřejnost na tohle není připravená, mys-
lím, že musíme ještě hodně učit veřejnost, 
i rodiče (diví se, že si jejich 50letý syn dá 
pivo). Ústav ale nebrání takovým obyčej-
ným věcem, co patří k životu.

Kaplan: Tady jsme narazili na zajímavou 
věc. V ústavech pro mentálně postižené 
mají klienti často opatrovníka, ale v domo-
vech důchodců ne. Tím, že populace stár-
ne, dochází k formálnímu rozporu, kdy fak-
ticky člověk už není schopen rozhodovat 
určité věci, je dementní, ale formálně není 
zbaven způsobilosti k právním úkonům 
a není určen ten, kdo za něj rozhoduje.

Reichlová: Já bych na to navázala, i my za 
své klienty musíme rozhodovat, protože 
opatrovník je daleko. ...Také za ně rozho-
dujeme a riskujeme, jen abychom jim tu 
svobodu umožnili.

Černá: Říkáte mi to všechno z duše, zba-
vení způsobilosti k právním úkonům je to, 
co jste teď všechno vyslovila a to ostatní 
rozhodování, to je o lidských právech. My 
nebudeme rozhodovat za někoho, ... jestli 
si půjde dát pivo, nebo půjde za nějakým 
partnerem, to je jeho svobodné rozhod-
nutí. ...To je další sociální práce ...A když 
mluvíme o seniorech s demencí, tak sa-
mozřejmě se to takto děje. Hovořit s nimi, 
s rodinou, případně je doprovázet, ale ne 
je zavřít a nikam nepustit a rozhodovat za 
ně už vůbec ne...

Kolmanová: ...příklad: teď právě mi na-

stoupil do zařízení nový obyvatel z obce, 
ve které máme sídlo, … chtěla jsem, aby si 
obec nechala opatrovnictví. Ale obec ne. 
Teď, v roce 2006, jsem dostala opatrovnic-
tví na úplně nového člověka, a my víme, že 
až vstoupí v platnost zákon, bude to střet 
zájmů. Nevím kudy do toho, protože u nás 
má u 80% obyvatel ústav opatrovnictví. A 
se soudem dohoda nebude... 

Trojanová: My jsme měli nedávno semi-
nář a byli na něj pozváni i lidé od soudu. 
A právě o tomto problému se tam hodně 
diskutovalo. Vyplynulo z toho, že budou 
utvořeny skupiny lidí, (já nevím, jakou 
právní subjektivitu budou mít, třeba ne-
ziskovou…) které převezmou např. 20 lidí 
a budou jim dělat opatrovníka. A klient za 
to bude ještě platit, protože oni to zadar-
mo asi dělat nebudou. Takže takový návrh 
tam vzešel. Pro mne je to docela absurdní 
návrh, připadá mi to nehumánní. 

Šumová: Já se vrátím k opatrovnictví. My 
máme 13 klientek, u kterých jsme opat-
rovníkem. Prošli jsme inspekcí, která to 
označila za hlavní střet zájmů, tak jsme se 
obrátili na městský úřad příslušné obce, 
kde nám vysvětlili, že existuje institut 
veřejného opatrovníka, …tak jsme se na 
ně obrátili, aby byli opatrovníkem těchto 
13 klientek, okresní soud v Chebu o tom 
rozhodl a máme veřejného opatrovníka 
a budeme s kurátorkami spolupracovat 
stejně, jako bychom spolupracovali s opa-
trovníkem.

Rovná: Já bych se zase vrátila k domovům 
důchodců, ... nemyslím si, že to je jiné, než 
běžný způsob péče o klienta v domácím 
prostředí, protože od určité chvíle rodina, 
která o klienta pečuje, také rozhoduje.

Kubalová: ...zavedli jsme pro klienty asi 
90 otázek, které vyplní před nástupem do 
domova. Týká se to všech okruhů, se kte-
rými se mohou v domově setkat. To zna-
mená, že většinou do domova přicházejí 
klienti už zorientovaní ...My jim dopřeje-
me, aby mohli dělat to, co by dělali doma, 
a je pravdou, že se to na zdravotním stavu 
nijak zvlášť nepodepsalo. Myslím si, že je 
to pro ně motivace, když se mohou sami 
rozhodnout.

Čermáková: Musím říci, že všechno, co 
tady vyprávíte, tak vyprávíte v duchu stan-
dardů. Uvědomujete si, že dochází ve služ-
bách velmi často k porušování osobní svo-
body a omezování projevu vůle klientů, ale 
také, že standardy mluví o tom, že naší po-
vinností je vytvářet příležitosti ... a dávat 
co nejvíc informací pro to, aby se mohli 
rozhodnout. A že vlastně celé porušování 
můžete ošetřit ve zpracování postupů při 

Druhý kulatý stůl na téma STANDARDY 
 A INSPEKCE KVALITY
 SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 v režimu nového zákona o soc. službách
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Plné znění a foto na www.rezidencnipece.cz

situacích, kdy ke střetům zájmu a omezo-
vání dochází. Na to právě myslí standardy. 
Může se to stát, ale poskytovatel má vést 
dokumentaci a pečlivě zdůvodnit, proč k 
tomu dochází ... Téma analýza a hodnoce-
ní rizik je čím dál víc diskutováno a souvisí 
právě s individualizací služby, s individua-
lizací přístupu ke klientovi a projevu jeho 
svobodné vůle. V Británii se tak postupuje, 
diskutuje se to právě i se soudci, je tam 
vlastně návod, jak zdokumentovat rizika, 
která se mohou klientovi stát, např. když 
opouští ústav, a zdokumentovat, jaká 
všechna opatření byla udělána, aby se 
riziko minimalizovalo. Takže to je důle-
žitý postup, který se dá uplatnit v těchto 
situacích. 

Rovná: ...Kolegyně Kubalová hovořila o 
tom, že u těch schopných klientů není 
problém nechat je rozhodovat o všech 

věcech. I ty klienty, kteří jsou jen částeč-
ně schopní se samostatně rozhodovat, je 
dobré je nechat. I doma by se rozhodovali 
a i doma by podstupovali rizika. My jsme 
dospěli při tvorbě standardů k tomu, že 
jsme vyzkoušeli všechny způsoby, jak se 
domluvit s klientem, když opravdu není 
schopen, tak to máme popsáno. A v tomto 
případě už rozhodujeme my. Samozřejmě 
se snažíme, aby to bylo v individuálním 
plánu, aby ten individuální plán nedělal 
jeden člověk. Zejména v těchto kritických 
situacích se na to schází tým, diskutuje se 
o tom a dělá se vše pro to, aby to pokud 
možno odpovídalo běžnému způsobu 
života.

Trojanová: My tady hovoříme o poru-
šování práv klienta ze strany personálu, 
nebo organizace. Ale ono tady je poru-
šování práv vzájemné. ...Když budu chtít 
chránit klienta, kterému je ubližováno, 
tak porušuji práva toho, který mu ubli-
žuje, protože ho nějakým způsobem 
omezuji. ...My si tam vytipujeme rizika, 
při těch daných rizicích nějaké postupy, 

ale situace je pokaždé jiná. ...Standardy 
jsou živý materiál. 

Vašková: Ústav je paradoxně jednou vel-
kou laboratoří k tomu, aby se typovaly mo-
delové problémy. Když si vezmu klientelu, 
kterou v  domovech důchodců máme, tak 
to nejsou jenom klienti senioři s ohle-
dem na věk a přirozené stáří, ale je tam 
i další klientela, jsou tam osoby se zdra-
votním postižením, klienti s psychickým, 
duševním onemocněním a návykovými 
závislostmi a dostaneme se ještě dál. A 
tady se dostávám k tomu, že tady máme s 
ohledem na standardy kvalifikovaně rozví-
jet  tyto služby, máme integrovat  jedince, 
máme je začleňovat do společnosti. A teď 
to máme řešit s tím personálním stavem, 
s tím vzdělávacím systémem, s těmi pod-
mínkami, které v současné době máme. 
Co mě vlastně bolí u navrhovaného záko-

na, je to, že deleguje odborné  kompetence  
pouze a jenom na sociálního pracovníka, 
protože profil těch problémů a projevů kli-
entů (DD) je tak multidisciplinární. A tady 
je sociální pracovník, a potom pracovník v 
přímé péči se základním vzděláním, které-
mu stačí  200 hodinový kurs. Takže to jsou 
paradoxy, kterým já skutečně nerozumím 
a které mi nevytváří dostatečný rámec, 
abych se v tom mohla racionálně a dosta-
tečně orientovat a opírat praxi o systém, 
který ve mně vzbuzuje důvěru. 

Kaplan: Skutečně jsou trochu jiné pro-
blémy v ÚSP, kde máte řekněme takového 
jednolitějšího klienta, než DD. Já tvrdím, 
že domovy důchodců jsou odpadkové 
koše pro řešení toho, co neřeší zdravot-
nictví a co se neřeší jinými typy sociálních 
zařízení. 

Štěrba: Mám pocit, že tady vzniká pro-
blém v tom, že standardy jsou dost šité 
na problematiku ústavů pro mentálně 
postižené. Že je někdy velmi obtížné vy-
hovět některým ustanovením standardů v 

domovech pro seniory. Byl bych rád, kdyby 
k tomu něco zaznělo.

Holečková: ...Je otázkou, jestli velké 
rezidenční zařízení se bude někdy rovnat 
běžnému způsobu života. Já myslím, že to 
je problém,… jednoznačný konsensus zní, 
že to se nerovná normálnímu běžnému 
způsobu života, a že my, ani kdybychom 
se rozčtvrtili, ty věci nenaplníme. …Na dru-
hou stranu, a tady se už dotýkám otázky 
inspekcí, i v tomto smyslu se bude jednat 
o proces. Nikdo neříká, že jestli zařízení 
nebude naplňovat některé standardy, 
nebude mít možnost opravných opatření 
a dalších nástrojů. A proto nejsme v situ-
aci, kdy by se řeklo: „Rok 2007 – neplní 
– zavírám“. 

Čermáková: Já myslím, žes‘ to řekla 
hezky. Ještě k té otázce, že ten ideál nejde 

naplnit. Proto právě ve standardech je, že 
máte vytvářet příležitosti, zpracovávat pra-
vidla a opatření. A už to bude hodnoceno 
pozitivně inspektorem, neznamená to, že 
to úplně ideálně funguje, ale že se o to 
snažíte, že si to uvědomujete a že minima-
lizujete rizika porušování práv.

Kaplan: Já jsem si dával bobříka mlčení, 
protože o mně je známo, že jsem velký kri-
tik, ale to neznamená odpůrce standardů. 
Já na to koukám z praktických hledisek 
provozu domova důchodců. Co se udělalo 
systémově špatně je to, že se ke tvorbě 
standardů nepřizval jediný zástupce 
domovů důchodců. Standardy jsou šité 
na míru ústavů pro mentálně postižené, 
nejspíš tak ještě na děti. To je jedna chy-
ba. Další problém je ten, že se neudělaly 
před vznikem standardů analýzy situace, 
protože se nedořešil celý problém posky-
tování zdravotní péče, na který i vy v ÚSP  
narážíte. Standardy jsou sice hezké, mají 
vysoce humánní poslání, ale je to pro mne 
stále ještě stavění domu od střechy. Ten 
fundament ještě nemáme. 
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Trojanová: Já navážu na myšlenku, že 
standardy jsou vytvořeny především pro 
ÚSP. Já, pokud jsem diskutovala s nezis-
kovkami, jsem nabyla dojmu, (i mí kole-
gové), že standardy jsou spíš stavěné pro 
neziskový sektor. Ty první kroky byly 
– zrušit veškeré rezidenční služby – a to 
nastartovalo negativní emoce v rezidenč-
ních službách a proto se rezidenční služby 
stáhly jakoby stranou a říkají o standar-
dech: není to zákonná norma, kašlem 
na to, dokud to nebude zákon. ...Já třeba 
nejsem takový kritik, vidím v tom pozitiva. 
...Já v těch standardech, ale postrádám 
také něco pro veřejnost.

Štěrba: Tohle byla dobrá věta na konec ke 
standardům. Teď druhé téma: inspekce 
kvality sociální služeb. ...Já se zeptám, 
kdo z přítomných nemá žádnou zkuše-
nost s inspekcemi? 

Kaplan: Myslíš s dobrovolnými inspek-
cemi?

Štěrba: Já tomu tak nerad říkám, všichni 
víme, jak to probíhalo, kritizovali jsme to 
i v časopise, protože nemůžeme říkat, že 
se jedná o dobrovolnou inspekci, když to 
např. nařídí zřizovatel. To není dobrovolná 
inspekce. Bylo to nešťastné a vyvolávalo 
negativní emoce. Tedy dobrovolné in-
spekce byla šance si to vyzkoušet. Mezi 
vámi jsou tací, kteří se k nim skutečně 
dobrovolně přihlásili, a přesto to skončilo 
negativní zkušeností.

Holečková: ...Ty procesy které známe, ať 
už se jmenují dobrovolné inspekce, vlast-
ně byly jakousi laboratoří pro další tvorbu. 
Uvědomujeme si, že to bylo poměrně ne-
šťastné… Proto jsme i přejmenovali název 
na takzvané přípravné inspekce, tedy na 
inspekce, které mají připravit nejen MPSV, 
ale zadavatele, zřizovatele, poskytovatele 
a v neposlední řadě i uživatele na nový po-
hled na sociální služby. ...Přípravné inspek-
ce, probíhaly ve dvou kolech. Na základě 
zhodnocení prvního kola jsme zjistili, že 
do procesu byla zařazena některá zařízení 
nedobrovolně. Musím říct, že jsme na to 
reagovali okamžitě, sezvali jsme všechny 
zástupce zřizovatelů a následně i poskyto-
vatelů, abychom vysvětlili význam těchto 
přípravných inspekcí… Můžu říci, že díky 
zpětné vazbě, vidíme diametrální rozdíl. 
A tím bych uzavřela tuto kapitolu, protože 
nastala část nová, kdy některé zkušenosti 
musíme využít v novém procesu. 

Kaplan: Praktický dotaz. Populace stárne 
a seniorská zařízení stále kapacitně nepo-
stačují poptávce. Jak se srovnáte s tím, 
že seniorská zařízení nesplní standardy. 
Přijde tam inspekce, a zařízení neprojde a 
(jak jsem slyšel od pana Žárského) nedo-
sáhne na příspěvek na péči. Teď si vezmě-
te, co to udělá, když to bude hromadné, co 
se stane, a jak to bude ministerstvo řešit. 
Počítáte s touto alternativou?

Čermáková: Rezidenční služby vždy bu-
dou potřeba, ale je důležité, v jaké míře. 
… nejen my, ale všechny státy v EU mají 
snahu tuto péči soustředit do domácího 
prostředí, do komunity. Musí se zvážit 

posun, jací klienti teď ve velkých ústavech 
jsou, jací se tam budou do budoucna při-
jímat. Už i teď je v ústavech a domovech 
důchodců klientela, které by mohla být po-
skytována péče doma. Tedy závěr: nerušit 
rezidenční zařízení, jen tam soustředit kli-
entelu se sociálně zdravotními potřebami 
a rozvíjet a podporovat terénní služby v 
domácím prostředí.

Rovná: Budu trochu polemizovat, protože 
zkušenosti mám jak z velkých zařízení, tak 
z neziskovek, tak i z „úspéček“. Musím říct, 
že ne vždy je kritériem dobře poskytované 
služby malé zařízení, nebo neziskovka. I 
někteří inspektoři se takto předpojatě sta-
věli k velkým zařízením, tak to působilo na 
poskytovatele. Vždy je to jen o přístupu, 
nelze generalizovat, že velká zařízení jsou 
špatná, neziskovky jsou dobré. 

Šumová: Vrátím se k inspekcím a prů-
běhu inspekcí. Já to vezmu zkráceně, my 
jsme byli úplně ti první, ke kterým přišla 
předběžná inspekci a také jsme si jako 
první stěžovali. Šli jsme do toho dobro-

volně, očekávali jsme profesní tým lidí, 
kteří nám nebudou říkat, že jsme úžasní, 
to jsme věděli, že nejsme. Čekali jsme ta-
kovou podporu naší práce a nasměrování. 
Patrně jsme si lidsky nesedli, a pak se to 
odvíjelo špatně. …  Byla to velmi negativ-
ní zkušenost. Pak to odšumělo, napsali 
jsme na agenturu své pocity, nám nešlo 
o nějaké body, nám šlo o ten způsob! 
Jestliže něco chci posunout v pozitivní 
rovině a někam jdu a  jen všechno kritizuji, 
tak to nás to tedy zarazilo. Pak nás to ale 
nakoplo k tomu, že jsme si řekli, musíme 
se něco o tom dozvědět, zase to vezmeme 
z jiné strany. To je naše osobní zkušenost 
s inspekcí.

Čermáková: …K připomínce paní Šumové, 
která očekávala podporu a nasměrování. 
Je pravda, že v přípravné fázi to byla složka 
důležitá, až bude zákon o sociálních služ-
bách, nebude už mít pro to inspekce takový 
prostor a bude to opravdu státní kontrola. 
Připravujeme a máme projekty na to, aby se 
podpořila i ta část podpůrná. ...Není možné, 
aby ti, co to zařízení budou podporovat v 
rozvoji, tam pak přišli kontrolovat. Ty dvě 
role budou oddělené. Nicméně vždy nějaká 
podpora i v té kontrolní části je, dají se do 
toho zahrnout opatření a doporučení, která 
jsou na konci každé zprávy, a která mají svůj 

časový limit, tím pádem odpovídám na to, 
že tam bude doba přechodná, kdy zařízení 
budou mít možnost se zdokonalovat a na-
plňovat standardy. Bude to proces a určitě 
nebude řečeno: „Neplní a zavřeno“. Je tam 
několik kroků, než by se došlo do této ex-
trémní situace. 

Rovná: Chtěla bych navázat na paní Čer-
mákovou, protože jsem měla možnost 
být takovým prostředníkem mezi MPSV 
a zařízeními, které někdy dobrovolně, 
někdy dobrovolně povinně, tuto příprav-
nou inspekci absolvovali. ...Musím říct, 
že většina zařízení řekla, že to nebyla 
podpora, ale tvrdá kontrola. Nechtěli si 
stěžovat z důvodů, že se báli postihu, až 
by tito inspektoři přišli, kdy už to bude in-
spekce natvrdo. Znám ale i kladné ohlasy 
na inspekce … 

Kubalová: Já chci říct zkušenost z naší 
inspekce… Musím říct, že jak paní kole-
gyně měla tu negativní zkušenost, tak u 
nás se inspektoři chovali velice vstřícně. 
Samozřejmě našli nějaké chyby, ale v rám-

ci  možností nám je napsali, a hned jsme 
se domluvili na supervizi. První pohovor 
provedli se mnou a tím jsme se přestali 
vidět. Poté prošli celé zařízení beze mne, 
napsali záznamy s respondenty. Měli 
obraz ze strany uživatelů, měli obraz ze 
strany pracovníků a nějaký náš obraz. A 
na závěr jsme to velice slušně ukončili i se 
správní radou. 

Holečková: MPSV vyhlásilo systémový pro-
jekt „Kvalita v sociálních službách“. Jsou 
tam dvě části, jedna se týká vzdělávání 
inspektorů, kde se budou tvořit metodic-
ké materiály … bude tam probíhat školení 
nových odborníků, ať již specializovaných, 
jak o tom mluví zákon, tak i těch inspekto-
rů, kteří budou na krajích. Druhá část se 
bude týkat procesu zavádění standardů, a 
tím chceme dospět k tomu, kdy tyto dva 
procesy budou odděleny, ale budou za-
střešeny tou značkou kvality. Já bych byla 
ráda, kdybyste se i vy do konzultačního 
procesu těchto projektů zapojili a vítáme i 
podněty z praxe, protože jinak tu koncepci 
vytvářet nelze. Týká se to především vás, 
zřizovatelů a poskytovatelů.

Štěrba: Děkuji všem za aktivní účast a 
snad někdy příště. Pokud možno za větší 
účasti inspektorů.

Zleva: 
V. Vašková, N. Kubalová 

a K. Čermáková, 
zaujaty přílohou 
Rezidenční péče
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4Čtyři různé 

pohledy 
na klecová lůžka
Je problém klecových lůžek v českých rezidenč-
ních zařízeních uměle vytvořený? Prospěla me-
diální aktivita vyvolaná dopisy J. K. Rowlingové 
celému problému, nebo ho spíše zhoršila? Přiná-
šíme Vám pohledy čtyř různých stran na téma 
užívání ochranných lůžek a restriktivních 
opatření vůbec.                                 

AKTUÁLNÍ TÉMA

Ilustrační foto Jan Komárek

Paní magistro, určitě jste se setkala ve 
sdělovacích prostředcích s pokračová-
ním kampaně paní Rowlingové proti 
používání klecových lůžek v ČR. Co 
tomu říkáte?
Já nevím, jestli je to pokračování kam-
paně. Ta problematika se znovu dostala 
do centra pozornosti, asi je to díky paní 
Rowlingové, ale já si myslím, že za tím 
není jen paní Rowlingová, ale informace, 
které dostala, a dostala informace zkres-
lené. Podobný případ proběhl v nedávné 
době v bulvárním tisku, když pan David 
Zahumenský, zástupce organizace MDAC, 
poskytl rozhovor listu Šíp, kde sdělil, že ve 
světě se tato problematika řeší pomocí 
úchopů, a u nás ne. Mám dojem, že kdyby 
se o věc opravdu zajímal, tak by to musel 
vědět, protože to nejen proběhlo tiskem, 
ale je to i na internetových stránkách 
MPSV.
Dovolte ještě zpátky k paní Rowlingo-
vé. Vy neviníte ji, ale toho, kdo jí dává 
špatné informace? Rozumím tomu 
dobře? 
Především, já paní Rowlingovou vůbec 
neviním. Já ji chápu. Ona je určitě člověk 
nesmírně citlivý a zaměřený na oblast 
dětského světa. Takže pokud dostane 
zkreslené informace, doplněné ještě ně-
jakými emotivními fotografiemi, nedá se 
předpokládat, že na to reagovat nebude. 

Tato novela nastavila pravidla evidence, 
kontroly a používání omezovacích pro-
středků jen na dobu nezbytně nutnou a 
jen v případě ohrožení života nebo zdraví 
člověka. Dál jsme připravovali podklady 
k zákonu o sociálních službách, který, 
když to dobře dopadne, začne platit od 
1. 1. 2007. V tomto zákoně je příslušný 
paragraf rozšířený, tam jdeme dál, tam 
je posloupnost použití omezovacích pro-
středků pozitivně vymezená. 
Změna legislativy včetně metodické-
ho opatření MPSV byly tím viditelným 
výstupem vašeho konání v této věci. 
Realizovala se i jiná opatření, kterými 
můžete ústavům pomoci?
Já nevím, jestli jsme schopni ústavům 
pomoci, jim musí pomoci především zři-
zovatel. My se snažíme jim pomoci přede-
vším podporou vzdělávání. Zorganizovali 
jsme ve spolupráci s Velkou Británií a Ni-
zozemskem kurz pro tzv. „průvodce dob-
rou praxí při práci s klienty s poruchami 
chování“ (dále jen „průvodci dobrou 
praxí“). Tento kurz jsme zorganizovali 
na základě průzkumu, jak tyto problémy 
řeší ve vyspělých evropských zemích. Zjis-
tili jsme, že existují metodiky používání 
fyzických úchopů, které nejsou založeny 
na použití hrubé síly a nejsou bolestivé, 
ale dokáží člověka znehybnit. Tento 
restriktivní prostředek není zneužitelný. 
Všechny ostatní zneužitelné jsou. Ať už k 
prevenci, k trestání, nebo mohou být pou-
žívány na zbytečně dlouhou dobu.
Úchopy zneužitelné nejsou?
Toto ne! Kdo bude dobrovolně někoho 
držet delší dobu, než je nezbytně nutné? 
Pro toho pracovníka je to náročné a není 
to pro něj úplně příjemná situace.
Kdo tyto úchopy průvodce dobrou 
praxí učil?
Přivezli jsme sem odborníky z Belfastu a 
ti vycvičili k dnešnímu dni již 43 odbor-
níků ze sociálních služeb, z 90 % vyso-
koškoláků, lidí, kteří mají zájem pomoci 
při řešení této problematiky. Tito lidé se v 
kurzech naučili zaměřit se na prevenci ta-
kových situací, zaměřit se na individuální 
přístup k člověku, na analýzu jeho potřeb 
a prostředí, na sekundární prevenci a v 
neposlední řadě taky evidenci použitých 
opatření. Také se tam učili pravidla tzv. 
šetrné sebeobrany, což jsou právě ty fy-
zické šetrné úchopy, kterými lze člověka 
zklidnit. A tady mě zejména mrzí, že pan 
Zahumenský z MDAC si tyto veřejně pří-
stupné informace neopatřil. A toto běží 
už dva roky.
Takže těchto 43 odborníků se neučilo 

Jak je to s klecovými lůžky 
a paní Rowlingovou
Když jsem hledal na MPSV někoho, kdo je nejlépe infor-
mován o problematice klecových lůžek, či lépe restrik-
tivních opatřeních obecně, došel jsem k Mgr. Ivaně 
Janišové. Kdo je Mgr. Janišová? Absolventka jednoo-
borové psychologie se zaměřením na sociální psycho-
logii, která začínala ve zdravotnictví, a proto si doplnila 
kvalifikaci o atestaci z klinické psychologie a výcvik 
ve skupinové psychoterapii. Posléze pracovala ve sta-
cionáři pro děti se zdravotním postižením a kombino-
vanými vadami. V této souvislosti se věnovala i dětské 
literatuře jako autorka. Od roku 2003 pracuje na MPSV 
v odd. koncepce sociálních služeb, kde byla pověřena 
kromě jiného „bolestnou a křehkou problematikou“, jak sama říká, lidských 
práv a důstojnosti uživatelů sociálních služeb, jako je například i používání 
omezovacích prostředků v zařízeních sociální péče. Požádal jsem ji o rozho-
vor v souvislosti s obnovenou mediální kampaní a s angažováním anglické 
spisovatelky paní J. K. Rowlingové. Souhlasila, bylo to zajímavé povídání 
a jeho nejdůležitější části Vám přinášíme.                                                         (red.)

Já si dokonce myslím, že je dobré, že do 
toho vložila. Skutečně mě jenom mrzí, že 
nemá objektivní informace. 
Paní Rowlingová se nechala slyšet, že 
v ČR se neudělalo nic pro to, aby se 
používání klecových lůžek regulova-
lo nějakou zákonnou normou, natož 
aby byla tato lůžka zlikvidována. Vy 
jste osoba nad jiné povolaná, abyste 
se k tomu vyjádřila.
Znovu potvrdím, co jsem řekla v před-
chozí větě, paní Rowlingová skutečně 
nemá objektivní informace, protože od 
té doby, co jsme se tím začali zabývat, 
vzniklo jednak v létě 2004 metodické 
opatření, které nastavilo základní pra-
vidla, že klecová lůžka ne, a když ano, 
tak jenom v mimořádných situacích. 
A když už ano, tak ne mřížová, ale síťo-
vá. Na to jsme navázali novelou zákona 
o sociálním zabezpečení, to bylo rea-
lizováno zákonem 218/2005 Sb., který 
nabyl účinnosti v květnu 2005. Tam už 
se mluvilo o evidenci a použití omezova-
cích prostředků jen při ohrožení života 
nebo zdraví. Omezovací prostředky 
jsme v té době ještě nevymezovali. 
Záměr byl ten, aby ústavy postupně 
omezovací prostředky eliminovaly. Aby 
je nahrazovaly něčím jiným, a my má-
me samozřejmě povinnost jim říci, jak 
jinak a poskytnout jim v tom podporu. 

Připravil 
Karel Štěrba
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2Za své mnohaleté působení v sociálních 
službách a v oblasti hodnocení kvality 
sociálních služeb v České republice jsme 
viděli a stále vídáme občany naší repub-
liky umístěné v klecových lůžkách, síťo-
vých lůžkách, v izolacích a jinak omeze-
né na svobodě restriktivními opatřeními 
sociálních a zdravotnických institucí.
Jde o etický problém, jehož řešení ne-
bude jednoduché ani levné. Jako civili-
zovaná země se s ním ale musíme vypo-
řádat. Přiznat si stav situace, monitoring 
reálného stavu institucí a především  
diskuse o tom, proč je situace taková, 
jaká je, je jediným možným východiskem 
k řešení.
Je třeba rozlišovat (možná úloha odbor-
níků), zda se jedná o občany, kteří v době 
komunistického režimu a období restrik-
tivního a segregujícího přístupu k lidem 
s mentálním postižením či duševním 
onemocněním, vyrůstali v izolaci a v sen-
zorické i psychické frustraci. Jejich sou-
časná a adekvátní reakce a adaptace na 
deprivaci jsou agresivita a dezorientace. 
Nebo, zda jsou do těchto lůžek umísťová-
ny děti s mentálním postižením dnes, v 
době, kdy jsou účinky institucionalismu 
a hospitalismu, omezení svobodné vůle 
a pohybu známé a izolující prostředky 
překonané, a proto i v mnoha zemích 
zakázané či  prostě z odborného a etic-
kého hlediska považovány za neúčinné 
a neúnosné. 
Vždy je třeba se ptát: dali jsme těmto 
lidem jako spoluobčané (pomáhající!) 
a odborníci jinou šanci, poskytli jsme 
jim po dostatečně dlouhou dobu jinou, 
pro ně příznivější zkušenost? Jaké cesty 
jsme našli?

V tom spatřujeme úlohu odborníků, ved-
le toho se může jevit obhajování restrik-
ce či hledání příkladů, kdy to jinak nejde, 
jako alibismus nebo nedostatek vůle 
situaci lidí závislých na naší péči zlepšit.
K otázkám svobody a nezadatelných lid-
ských práv by se měli vyjadřovat všichni 
občané, tak jako jich mohou všichni 
požívat. My, odborníci můžeme být mno-
haletou praxí totiž ohroženi rutinou a 
stereotypy. Politici by měli prosazovat 
vždy taková opatření, aby umožnila vyu-
žívat práv a svobod co nejvíce lidí a jejich 
omezení přísně hlídat. 
Pan prezident, jak se sám vyjádřil, je 
prezidentem všech. Pokud ještě neviděl 
občana jím reprezentovaného státu v 
klecovém či síťovém lůžku, byla by to 
vhodná příležitost k tomu, aby některého 
navštívil. Již tím by mohl způsobit nejen 
zvrat v životě konkrétního člověka, ale 
možná i nutnou změnu v praktikách so-
ciálních a zdravotnických institucí v naší 
republice.
Lidé, kteří jsou umisťováni do klecových 
a síťových lůžek tuto změnu opravdu 
potřebují.

(Toto Prohlášení vydává dne 15. února 
2006 Asociace hodnotitelů národních 
standardů kvality. Zprávu potvrzuje Pa-
vel Novák, president Asociace, Terezie 
Hradílková a Pavla Baxová, členky Rady 
Asociace). Pro vysvětlení Asociace hod-
notitelů národních standardů kvality = 
Asociace NSQ sdružuje hodnotitele = 
inspektory kvality sociálních služeb.

(red.)

jen fyzické úchopy, ale celou proble-
matiku zvládání agrese, popřípadě 
autoagrese klientů?
Ano. Přesně tak. Bohužel se často tato 
problematika i v odborné veřejnosti takto 
zjednodušuje.
Myslíte si, že se díky tomu všemu, co 
se v této věci udělalo, podařilo snížit 
používání klecových lůžek?
Já doufám, že se podařilo snížit i použí-
vání ostatních restriktivních prostředků. 
A pokud jde o klecová lůžka, mám infor-
mace přímo z terénu, že se jejich používá-
ní výrazně snížilo. 
Přesná čísla nemáte, troufnete si udě-
lat alespoň odhad?
Troufla bych si říci, že v dnešní době, 
v porovnání s rokem 2003, kdy se na tom 
začalo pracovat, bude klecových lůžek, 
s mříží i síťových, jedna pětina. 
Zajímal by mě Váš názor, zda po všech 
těch opatřeních jsou ještě ústavy, kde 
se používání klecových lůžek nebo 
v širším slova smyslu restriktivních 
opatření zneužívá?
Určitě, je to jisté. Máme zprávy od někte-
rých průvodců dobrou praxí, že takové 
případy stále ještě jsou. Samozřejmě 
neřeknou kde, protože jejich posláním 
je těm ústavům pomáhat, a ne je sank-
cionovat. 
Ve vaší odpovědi zazněla důležitá in-
formace o poslání průvodců dobrou 
praxí. Jejich posláním není vyhle-
dávat a hlásit porušení zákona, ale 
ústavům pomáhat složitou situaci 
zvládat. Mohu tomu rozumět tak, že je 
to součástí etiky jejich práce?
Ano, přesně tak to je. Dokonce někteří 
hovoří o tom, když poprvé vstoupí do 
takových ústavů, mají tam roli jakéhosi 
podpůrného psychoterapeuta, protože 
pracovníci ústavů často mají poprvé 
příležitost o těchto problémech hovořit. 
Někdy se setkávají s pracovníky, kteří si 
vůbec neuvědomují, že na restriktivních 
opatřeních je něco špatného.
Napadlo mě, jak se ústavy vůbec dozví 
o tom, že nějací průvodci dobrou praxi 
existují, když někteří ani neví, jak jste 
sama připustila, o novele zákona?
My jsme informovali všechny kraje o exis-
tenci průvodců dobrou praxí, informovali 
jsme je, že je mohou oslovovat, že mohou 
vyzvat svá zařízení, aby je oslovovali. Při-
ložili jsme k této informaci seznam všech 
průvodců dobrou praxí a kromě toho ten 
seznam je webových stránkách MPSV 
(www.mpsv.cz). 
Pokud by v některém ústavu chtěli 
navázat spolupráci s průvodcem dob-
rou praxí, mají se obracet na MPSV, na 
zřizovatele nebo přímo na některého 
průvodce?
Mělo by to být vždy po dohodě se zřizova-
telem a měli by kontaktovat přímo prů-
vodce dobrou praxí. My jsme je vybírali 
tak, abychom pokud možno pokryli celou 
republiku, takže v podstatě neexistuje 
místo, kde by nebylo možné v rozumné 
vzdálenosti průvodce nalézt.
Na závěr ještě jednu otázku k paní 
Rowlingové. Kdybyste během její při-
pravované cesty do ČR měla možnost 
s ní hovořit, co byste jí řekla?
Asi bych jí řekla, že naprosto chá-
pu její zájem o věc, že jsem ráda, že 
přijela, protože jí mohu poskytnout 
informace, které ji trochu uklidní. Kaž-
dopádně bych jí poděkovala za zájem, 
protože omezování svobody člověka 
a nedůstojné podmínky pro děti by nemě-
ly nechat v klidu nikoho.

Klecová lůžka v ČR 
- ano, jsou zde Prohlášení 

Asociace NSQ 

3
Co na to ředitel ÚSP Ráby
Přibližně před dvěma lety byly v Sunday Times zveřejněny fotografie 
z ÚSP Ráby. Na ty a další informace reagovala anglická spisovatelka 
J. K. Rowlingová kromě jiného dopisem prezidentu České republiky. 
Co potom následovalo, většina odborné, ale i laické veřejnosti ještě 
pamatuje. Zeptali jsme se proto stávajícího ředitele ÚSP Ráby, Jana 
Slezáka, jak vnímá současnou, řekněme obnovenou, mediální kam-
paň kolem klecových lůžek.                                                                                (red.)

Pane řediteli, fotografie klienta Václa-
va Knotka z vašeho ústavu byla před 
časem zřejmě „startovním výstřelem“ 
mediální kampaně anglické spisova-
telky J. K. Rowlingové proti používání 
klecových lůžek v ústavech v ČR. Od 
té doby se dost věcí změnilo a přesto 
se kampaň pí. Rowlingové ve sdělova-
cích prostředcích rozjela znovu. Co Vy 
na to?

To je spíše otázka, která vybízí k zamyšlení 
nad tím, kdo, jakým způsobem a s jakými 
pohnutkami a cíli může a chce mediální 
kampaň rozpoutat.
Jestliže však v současné době trvající 
zájem médií uspokojí zájem čtenářů, 
diváků či posluchačů o způsob života 
uživatelů ústavní sociální péče, jestliže 
senzacechtivost uvolní místo poznávání, 

jestliže se celebrita vyjadřuje z čistého zá-
jmu o věc a jestliže nová kampaň přinese 
do života našich klientů cokoliv pozitivní-
ho – pak je vše v pořádku.

Řekl jsem v předchozí otázce, že se 
za poslední dva roky v problematice 
klecových lůžek v ČR hodně změnilo, 
souhlasíte s tím?

Protože v sociálním zařízení působím 
pouze dva roky, necítím se oprávněn 
hodnotit změny mezi předchozím a sou-
časným stavem v používání ochranných 
lůžek v kontextu celé ČR. Hodnotit mohu 
pouze to, co je všeobecně a objektivně 
známo a co zcela jistě platí pro všechna 
sociální zařízení v ČR. Změnil se zájem 
a povědomí veřejnosti o problematice, v 
souvislosti s tím zesílila veřejná kontrola 
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Pane Zahumenský, Vy jste zástupce 
MDAC v České republice, víte o akti-
vitách (šetřeních) této organizace, ke 
kterým by došlo v ústavech sociální 
péče v ČR po prvním vystoupení paní 
Rowlingové proti používání kleco-
vých a síťových lůžek?

Již před vystoupením paní Rowlingové 
jsme v roce 2003 vydali zprávu o použí-
vání klecových lůžek v České republice, 
na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. 
Tato zpráva vznikla zejména na základě 
monitoringu Susan Treadwell, výzkumné 
pracovnice MDAC, která navštěvovala 
zdravotnická i sociální zařízení ve všech 
4 dotčených zemích a zaznamenala řadu 
rozhovorů. V ČR má MDAC stálé zastou-
pení od února loňského roku a situace v 
ústavech sociální péče nás zajímá. Hlavní 
působení MDAC však u nás spočívá v za-
stupování klientů, jejichž práva byla v sys-
tému psychiatrických či sociálních služeb 
porušena, nikoli ve vydávání zpráv.

Pokud ano, kdy a kde to bylo?

Vzhledem k tomu, že ústavy sociální 
péče jsou stále veřejnosti značně uza-
vřené a MDAC nemá pravomoc provádět 
v nich jakékoli kontroly, nemohli jsme re-
alizovat nějaké rozsáhlejší „šetření“. Pře-
sto jsem osobně několik ústavů navštívil 
a síťová lůžka jsem v nich viděl. 

Obávám se však, že v praxi takto dané 
ustanovení vykládáno nebude. 

Máte v současné době nějaké poznat-
ky o používání klecových a síťových 
lůžek. Pokud ano, můžete to upřes-
nit?

Jak jsem již uvedl, podle našich infor-
mací jsou klecová  a sítová lůžka stále 
používána, přestože např. Evropský 
výbor pro zabránění mučení je při své 
minulé návštěvě označil za nehumánní a 
vyzval českou vládu k jejich odstranění. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí in-
terní směrnicí zákazalo používání lůžek 
s kovovou klecí, samo však přiznává, že 
v některých ústavech je nadále používají. 
V několika ústavech mi potvrdili, že pou-
žívají klecová lůžka, u kterých odstranili 
stropní mříž – nejde již podle jejich míně-
ní o klecové lůžko. Toto potěmkinovské 
řešení je nepřijatelné, neboť ponižující 
pocit, který umístění do klece vyvolává, 
je zachován, stejně jako omezení pohybu 
(zvláště u klientů s fyzickým postiže-
ním).

Domníváte se, že medializace problé-
mu klecových a sítových lůžek touto 
formou pomáhá řešit samotný pro-
blém, či ho spíše komplikuje? 

Myslím, že diskuse na toto téma je 
nezbytná, v České republice se však 
mnohdy zvrhla v to, zda je lepší lidi za-
vírat do klece, spoutat popruhy, nebo 
použít silné léky. Mluvit by se však mělo o 
tom, co se dá udělat, aby nebylo potřeba 
žádné podobné opatření. V tom mohou 
pomoci zkušenosti z řady jiných států, 
kde podobná diskuse proběhla již dávno. 
Zástupci veřejné moci jsou u nás bohužel 
na kritiku (i oprávněnou) ze strany mezi-
národního společenství mimořádně 
citliví, což potvrzují některé výroky pana 
prezidenta k používání klecových lůžek.

Role MDAC 
v kauze klecových lůžek
Jedním ze zdrojů informací paní Rowlingové byla MDAC (Centrum 
advokacie duševně postižených). Vyhledali jsme proto zástupce této 
organizace v České republice pana Davida Zahumenského a položili 
mu v této sovislosti několik otázek.                                                               (red.)

Co bylo při těchto šetřeních zjiště-
no?

Ředitelé či další pracovníci ústavů mi, ať 
už při osobních návštěvách nebo po tele-
fonu, potvrdili, že praxe, kdy jsou někteří 
klienti dlouhodobě či každodenně umis-
ťování do lůžka se sítí, přetrvává. 

Od té doby uplynulo hodně vody, 
prakticky dva roky, domníváte se, že 
se něco v používání klecových a síťo-
vých lůžek změnilo?

Myslím, že v některých ústavech se situ-
ace zlepšila. V jiných ale nedošlo téměř 
k žádnému zlepšení, což je alarmující. V 
Maďarsku, na Slovensku i ve Slovinsku 
byla klecová a síťová lůžka (i další ome-
zující opatření) v institucích sociální 
péče zakázána, v České republice se k 
tomu odpovědné orgány stále neodhod-
laly. Návrh nového zákona o sociálních 
službách, který byl nedávno senátem 
vrácen s připomínkami poslanecké sně-
movně, umožňuje za účelem zklidnění 
agresivního klienta (po vyčerpání méně 
restriktivních možností) umístit jej „do 
místnosti zřízené k bezpečnému poby-
tu“, případně na základě ordinace lékaře 
použít léky. Tento paragraf lze vykládat 
tak, že nadále bude jako jediné omezu-
jící opatření (mimo fyzických úchopů) 
povoleno umístění do izolační místnosti. 

způsobu poskytování služeb v zařízeních, 
k dispozici jsme měli postupně několik 
zákazů, doporučení, metodik a novelu 
zákona č. 100/1988 Sb., připraveno je 
také konečné znění zákona o sociální 
pomoci. V § 89 a) zákona č. 218/2005 
Sb. jsou sice vymezena pravidla pro pří-
padné užívání ochranných lůžek, diskuze 
o problematice však z různých důvodů 
nadále trvá. Případné konkrétní změny ve 
způsobu a rozsahu používání ochranných 
lůžek jsou závislé na možnostech, vůli a 
invenci každého jednotlivého zařízení a 
jeho zřizovatele.

Co se změnilo přímo u vás v ÚSP 
Ráby?

Změnilo a mění se toho v našem zaří-
zení hodně. Musím ale připomenout, že 
naprostá většina změn nemá přímou 
souvislost s kampaní kolem ochranných 
lůžek. Uvedené změny bychom realizovali 
i bez této kampaně, neboť jsou součástí 
celkové strategie a filosofie fungování na-
šeho zařízení, které se spolupracovníky 
postupně realizujeme od mého nástupu 
do zařízení před dvěma lety (tedy půl 
roku před vypuknutím kampaně). Takže 
stručný výčet změn – posílení počtu pra-

covníků sociální péče, kteří se věnují více 
postiženým klientům, vyčlenění jednoho 
výchovného oddělení pro více postižené 
klienty, dovybavení dílen a učeben, vznik 
školní třídy s učitelkou a asistentkou, 
zahájení spolupráce se speciální školou, 
speciální internátní školou, zařazení 
klientů do výuky těchto škol, zavedení 
pracovní terapie, muzikoterapie, hypo-
terapie, vznik tanečního a divadelního 
kroužku, chystaný vznik třídy praktické 
školy, založení sportovního klubu, orga-
nizace plesu, návštěvních dnů, školení 
zaměstnanců (videotrénink, supervize…) 
atd.

Paní Rowlingová se údajně chystá k 
návštěvě ČR. Kdybyste měl příležitost 
s ní hovořit, co byste jí řekl?

Před rokem a půl jsem cítil potřebu ji 
přesvědčit argumenty o tom, že realita 
je jiná, než její představy, či informace, 
které měla k dispozici. Proto jsme již 
tehdy předali přes poslance evropského 
parlamentu pozvání k návštěvě našeho 
zařízení jak jí, tak paní baronce Nicholso-
vé, která se tehdy ve věci také angažova-
la. Do dnešního dne ani jedna z nich na 
pozvání nereagovala.

Pokud by měla v současné době paní 
Rowlingová do ÚSP Ráby přijet, nechal 
bych asi hovořit skutečnost, neboť jsem 
přesvědčen, že se nemáme za co stydět. 
Pak bych asi kriticky pohovořil o námětu, 
tématech a dějových linkách některých 
kapitol z Harryho Pottera, zhodnotil bych 
vykreslení charakterů postav, jejich jazyk 
atd. Cítil bych se k tomu určitě naplno 
oprávněn.

Ilustrační foto Jan Komárek
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Paní magistro, vzpomínám si, když 
se začalo před dvěma roky hovořit o 
tom, že veřejný ochránce práv (dále 
jen VOP) bude mít právo vstupu i do 
ústavů sociální péče (rozuměj DD 
i ÚSP). Řada pracovníků ústavů teh-
dy říkala: „To přece není problém, 
k nám může přijít kdokoliv, náš 
ústav je veřejnosti zcela otevřen. 
Tudíž může přijít i ombudsman.“ 
Právo vstupu a šetření stížností 
měl VOP i před citovanou novelou 
zákona, v tom asi smysl novely ne-
tkví? Jak to tedy je?

Je pravda, že už před novelou měl 
možnost ochránce vstupovat na zákla-
dě podnětu konkrétní osoby do zaříze-
ní, kde byli lidé omezeni na svobodě 
v důsledku rozhodnutí státní moci. 
Tato možnost mu zůstane zachována 
i po přijetí novely. Smysl novely tkví v 
tom, že oproti této původní možnosti 
zákon nyní ukládá ochránci provádět i 
systematické návštěvy (tedy nezávisle 
na podnětech umístěných osob), a to 
i zařízení, v nichž se nacházejí osoby 
omezené na svobodě v důsledku své 
faktické situace (stáří, nemoc, tělesné 
či mentální postižení). Tyto návštěvy 
by měly vést k tomu, aby se pouka-
zovalo na systémové nedostatky v 
péči o umístěné klienty, které mohou 
nabývat až intenzity tzv. špatného za-
cházení.

Vážená paní Merhautová, ve 4. čísle 
1. ročníku časopisu Rezidenční péče 
jsem si ve Vaší odpovědi na straně 17 
přečetla, že „...v domovech důchodců 
se dle platné legislativy poskytuje 
zdravotní péče...“. 
Prosím, abyste mi sdělila název, čís-
lo a  paragraf  příslušného platného 
zákona nebo prováděcí vyhlášky, 
kde je problematika poskytování 
zdravotní péče v DD upravena. 
Celou svou profesní kariéru se zřej-
mě mylně domnívám, že legislativně 
poskytování zdravotní péče v ústa-
vech sociální péče upraveno není, 
a že jen všichni tiše tolerují, že se v 

nich ve skutečnosti zdravotní péče 
poskytuje.
Doufám jen, že mne neodbudete pou-
kazem na komplexní péči (že se do ní 
ta zdravotní dá schovat). 

S pozdravem a s poděkováním 
za odpověď

Maria Klailová, ředitelka 
ÚSP Barbora Kutná Hora

Vážená paní ředitelko, zdravotní péči 
v lůžkových zařízeních sociální péče 
poskytují jednak praktičtí lékaři a 
ambulantní specialisté. Zákonů, které 
upravují poskytování zdravotní péče je 
více. Lékařská  péče, je upravena ze-

jména  zákonem 160/1992 Sb., o zdra-
votní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních a dále zákon 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění.
Položená otázka však zřejmě nesmě-
řovala ke zdravotní péči, kterou za-
jišťují lékaři, jako osoby samostatně 
výdělečně činné, nýbrž k postavení 
zdravotnických pracovníků - lékařů 
a nelékařů, kteří pracují v lůžkových 
zařízeních sociální péče jako zaměst-
nanci. V tomto případě se lze odkázat 
na dosud platný zákon č. 100/1988 
Sb., o sociálním zabezpečení, ve 
kterém se v § 89 hovoří o tom, že 
těm občanům, kteří pro trvalé změny 

K článku Prosím o stanovisko 
odborníka (č. 4/2005)

Veřejný  
ochránce  
práv

a jeho 
působnost  
v ústavech  
sociální  
péče

Přečetl jsem si na vašich webových 
stránkách (www.ochrance.cz), že 
rozšíření povinností VOP spočívá 
zejména v systematických návště-
vách všech míst, v nichž se nachá-
zejí osoby omezené na svobodě, 
tedy i ústavů soc. péče. Systema-
tické návštěvy mají mít tedy jakýsi 
preventivní charakter?

Ano. Návštěvy zařízení jsou připravo-
vány na základě předem připraveného 
plánu. To je další zásadní rozdíl opro-
ti stávající praxi ochránce. Dosavadní 
praxe šetření stížností byla totiž vždyc-
ky reakcí na určitou nespokojenost stě-
žovatele, která se samozřejmě buď po-
tvrdila nebo i nepotvrdila. Na počátku 
ale stížnost vyvolala „podezření“, že k 
porušení nějakého standardu chování 
vůči stěžovatelovi došlo, protože jinak 
by si nestěžoval. Při systematických 
návštěvách jde ovšem ochránce do 
zařízení, na které třeba vůbec žádný 
podnět jednotlivců neobdržel. Z toho-
to pohledu je jistě možné hovořit o 
preventivním charakteru  šetření.

V informaci zveřejněné na webu 
www.ochrance.cz se též říká, že 
„…Bude tedy i nadále oprávněn 
bez předchozího ohlášení navštívit 
zařízení podle své volby…“ Máme to 
chápat tak, že v kteroukoliv denní 

i noční dobu, v pátek nebo ve svá-
tek může přijít pracovník úřadu 
VOP a požadovat vstup do ústavu?

Zařízení, která má ochránce opráv-
nění v rámci systematických návštěv 
kontrolovat, jsou rozmanitá. Stručně 
řečeno jde o nejrůznější zařízení od 
věznic, přes policejní cely, zařízení 
pro zajištění cizinců, azylová zařízení, 
až po zařízení sociální péče, zařízení 
zdravotnická apod. Obecně samo-
zřejmě platí, že ochránce může tato 
zařízení navštívit jakoby „kdykoliv“. 
Má-li ale vyhodnotit v rámci návštěvy 
celou řadu skutečností a vycházet 
v první řadě z rozhovorů s klienty 
a pracovníky zařízení, musí dobu 
své návštěvy samozřejmě řídit podle 
kritéria účelnosti. Asi by mnoho ne-
přineslo „vtrhnout“ do ústavu sociální 
péče o půlnoci. Naproti tomu navštívit 

Dnem 1. 1. 2006 vstoupila zákonem č. 381/2005 Sb. v platnost novela 
zákona o veřejném ochránci práv (dále jen VOP). Tato novela kromě 

jiného rozšiřuje práva VOP o to, že „…provádí systematické návštěvy 
míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svo-

bodě … v důsledku závislosti na poskytované péči…“  Smyslem toho-
to opatření je „…posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, 

nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným 
zacházením.“ O tom, že se tato opatření vztahují i na oblast sociálních 

služeb, hovoří zákon o Veřejném ochránci práv č. 349/1999 Sb. 
v plném aktualizovaném znění v § 1, odst. (3) a dále pak tentýž § odst. 

(4), písm. c). O povinnostech pracovníků dotčených organizací se dále 
hovoří zejména v §§ 15 a 20.

Mluva paragrafů je sice jasná a povětšinou jednoznačná, nicméně je 
strohá a pro většinu smrtelníků bez právního vzdělání obtížně pocho-

pitelná. Proto jsme požádali o rozhovor zástupkyni VOP paní 
Mgr. Annu Šabatovou a ta nám ochotně vyhověla.
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zdravotního stavu potřebují soustav-
nou péči se poskytuje mimo jiné i 
zdravotní péče a rehabilitační péče. 
Vzhledem k tomu, že součástí zdra-
votní péče je péče ošetřovatelská, 
týká se toto ustanovení i  poskytování 
ošetřovatelské péče, kterou zajišťují 
zdravotní sestry a další ošetřovatel-
ský personál. Zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění v  
§ 22, odst.d) hovoří také o zdravotní 
péči v ústavech sociální péče. 
Domnívám se, že problémy, které 
lůžková zařízení sociální péče mají 
v oblasti poskytování ošetřovatelské 
péče netkví ani tak v absenci právní 
úpravy, jako spíše v tom, že současná 
úprava je nedostatečná- TO JE PRO-
TIMLUV a že ošetřovatelská péče není 
hrazena ze zdravotního pojištění.           

Ing. Iva Merhautová

Komentář právníka…
Možná je odpověď na otázku kolegyně Marie Klailové v tuto chvíli již bezpřed-
mětná, neboť se s velkou mírou pravděpodobnosti zdá, že od 1. 1. 2007 bude 
platit nová právní úprava, podle níž budou pobytová zařízení sociálních slu-
žeb (PZSS) poskytovat ošetřovatelskou a rehabilitační péči též přímo ze záko-
na bez nutnosti registrovat se jako zdravotnická zařízení a absolvovat výběro-
vá řízení. Podle některých úředníků MPSV budou prý mít zdravotní pojišťovny  
dokonce kontraktační povinnost uzavřít s PZSS na tyto druhy zdravotní péče 
zvláštní smlouvy, na jejichž základě pak péči uhradí.
Přesto bych výklad ing. Merhautové doplnil o poznámku, že § 89 (a též § 87) 
zákona č. 100/1988 Sb. sám o sobě ÚSP k poskytování zdravotní péče  nezava-
zuje a že v tomto smyslu má čtenářka pravdu. Nedomnívám se také, že pravým 
důvodem problémů při poskytování ošetřovatelské péče je současná právní 
úprava. Vyvrací to řada judikátů včetně judikátu Nejvyššího soudu. Fakticky 
je toto tvrzení jen  výmluvou zdravotních pojišťoven, kterou - a já uznávám, že 
mistrně - tu skoro 15 let šíří, jen proto aby nemusely ošetřovatelskou a rehabi-
litační péči ÚSP proplácet, a mohly tak tuto sféru beztrestně tunelovat.

JUDr. Eduard Kaplan

policejní cely v nějakou neobvyklejší 
hodinu může být přínosné. 

Jak bude taková kontrola probí-
hat? Nebyla by vhodná nějaká osvě-
ta pro řadové pracovníky ústavů, 
aby vůbec věděli, jak pracovníky 
vašeho úřadu poznají? 

Jak už jsem naznačila, naším cílem 
není pracovníky ústavů přepadávat a 
snažit se je ze zálohy „nachytat na hruš-
kách“. Zase musíme rozlišovat, že něco 
jiného je kontrola např. ve věznici, něco 
jiného v ÚSP. Podle zákona máme i v 
ÚSP zkoumat, zda nedochází ve vztahu 
ke klientům k jednání, které by mohlo 
být kvalifikováno jako „špatné zacháze-
ní“. Když zákonodárci novelu zákona o 
veřejném ochránci práv tvořili, vymezili 
ono „špatné zacházení“ jako nejrůzněj-
ší jednání narušující důstojnost osob. 
Samozřejmě, že nečekáme, že jsou 
snad klienti ÚSP mučeni či nelidsky 
trestáni, což jsou slova, která rovněž 
zákon při vymezení pojmu „špatné 
zacházení“ užívá. V oblasti sociálních 
služeb je potřeba dávat pozor na něco 
jiného. Chceme se zaměřit na to, jestli 
vztahy poskytovatele sociální služby v 
rezidenčním zařízení v důsledku třeba 
i nevědomých procesů vyplývajících 

ze „zaběhnuté“ praxe nejsou ve svém 
důsledku neuctivé k člověku a jeho 
právům, zda třeba dostatečně nere-
spektují jeho sociální autonomii, sou-
kromí, práva na spoluúčast v procesu 
rozhodování o vlastním životě či zda 
nedochází ke zneužívání závislosti na 
poskytované péči.
A právě vzhledem k tomu, že jsme si 
vědomi, že v oblasti sociálních služeb 
budou případné nedostatky způsobe-
ny především v důsledku oněch  zabě-
haných  postupů, o kterých už třeba 
vůbec nepřemýšlíme, víme, že naše 
„kontrola“ musí být mnohem víc než 
v nějakém „silovém“ zařízení pojímá-
na dialogicky. Dialog ovšem nelze vést 
v atmosféře, která by připomínala lite-
rárně klasického velkého inkvizitora 
nebo, co horšího, revizora. Takže pro 
návštěvy ÚSP volíme ohlášení předem, 
vyžádáme si nejprve s předstihem od 
vedení ústavu vnitřní předpisy, aby-
chom nejeli na návštěvu nedotčeni 
jakoukoliv představou o zařízení, a na 
místě samém naše činnost spočívá 
především v rozhovorech. S vedením, 
s pracovníky a s klienty. O tom, že 
všichni naši zaměstnanci jsou vyba-
veni na takový kontrolní výjezd pově-
řením ombudsmana a služebním prů-
kazem ani nemusíme mluvit. Mám-li 

to tedy shrnout, myslím, že pracovníci 
ústavů se nemají čeho obávat. 

Abych se nedovolával stále jen va-
šich webových stránek, mám též 
z obvykle dobře informovaných 
zdrojů informaci, že na působení 
v ústavech soc. péče jste se důklad-
ně připravovali. Mohu se zeptat, 
v čem ta příprava spočívala a s kým 
jste na ní spolupracovali?

Naše příprava se odehrávala  v několika 
rovinách. Vedle odborné přípravy le-
gislativní jsme absolvovali školení pro 
inspektory kvality sociálních služeb, na-
vštívili jsme ukázkově některá zařízení 
a shromáždili a prostudovali poznatky 
dříve realizovaných šetření, ať již na 
úrovni vnitrostátních orgánů či institu-
cí mezinárodních. V neposlední řadě 
jsme čerpali poznatky i z vlastní čin-
nosti ochránce při dříve realizovaných 
šetřeních individuálních podnětů.  

Domnívám se, že odpovědi Mgr. 
Šabatové byly nejen vyčerpávající, 
ale přesvědčily většinu pracovníků 
ústavů, že působení VOP v ústavech 
nemá být další kontrolou s násled-
ným trestem, ale může být pomocí.

Karel Štěrba
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Již podruhé měli náštěvníci možnost 
prohlédnout si obrázky z ústavu Zá-
lučí na Ukrajině. Výstavu zahájila ve 
čtvrtek 9.2.2006 v prostorách pražské 
radnice radní pro sociální oblast Mgr. 
Hana Halová. Při zahájení mj. řekla:
„... mnohdy si uvědomuji, když pro-
cházím naše ústavy, že už můžeme 
říci, že jsme na úrovni 21. století nebo 
se jí blížíme a měli bychom být soli-
dární i vůči zemím, které jsou na tom 
mnohem hůře a třeba ani historicky 
takovou tradici v sociální oblasti ne-
mají. Otevřela jsem tyto prostory této 
výstavě proto, aby bylo možné právě 
takové fotografie ukázat veřejnosti. 
Je to určitá výzva, výzva k tomu, aby-
chom mysleli jeden na druhého, aby-
chom si pomáhali a abychom byli so-
lidární.“ Požádal jsem paní radní, zda 
by mohla jednou větou shrnout své 
dojmy z výstavy. „Řekla bych jedno 
slovo – děs!  Zasáhlo mě to opravdu 
až u srdce, nikdy jsem si nemyslela, 
že děti mohou žít v takových pomě-
rech, jaké vidíme na fotografiích. 
Myslím si, že je naší povinností těmto 
dětem pomoci“, odpověděla Mgr. Ha-
lová spontánně.
Stejnou otázku jsem položil man-
želce guvernéra ČNB paní Michaele 
Tůmové, která se vernisáže rovněž 
zúčastnila. Po chvilce zamyšlení paní 
Tůmová řekla: „Myslím, že bych to ne-
dokázala, byl to šok z toho, jak blízko 
je něco, co mi nepřipomíná nic z 
toho, co jsem kdy viděla, snad vyjma 
koncentračních táborů.“ Když jsem 
svojí otázku upřesnil, zda má slovem 
„blízko“ na mysli skutečnost, že něco 
takového máme doslova za humny, 
řekla: „Tak, ano. Člověk připustí, že 
se takové věci mohou dít, ale  v mís-
tech vzdálených tisíce kilometrů, v 
jakémsi vzdáleném světě. Ale tady to 
je za humny Evropské unie.“
Výstava fotografií na pražské radnici 
je již druhá v pořadí. Poprvé shlédli 
fotografie návštěvníci dobřichovic-
kého zámku 10. prosince loňského 
roku. Výhodou této výstavy je skuteč-
nost, že je putovní, stačí jen vhodný 
prostor a trocha dobré vůle pomoci 
dobré věci. Myslím si, že bychom si 
čas od času všichni měli „dopřát“ po-
hled za vlastní i evropské hranice, do 
míst, která jsou tak blízko a přitom 
tak vzdálená.

Karel Štěrba

Rezidenční péče v loňském roce uveřejnila v č. 2 a 4 reportáže z ukrajinského ústavu v Zálučí a zapojila 
se jako mediální partner do organizace putovní výstavy fotografií z tohoto ústavu. Přinášíme krátkou 

reportáž z poslední výstavy a některé reakce čtenářů. Pokud se budete chtít přidat a nabídnout pomoc, 
kontaktujte nás: redakce@marcom-praha.cz, www.rezidencnipece.cz.

Po přečtení tohoto příspěvku se mi 
vybavil čas, kdy jsem byla jmenována 
do funkce vedoucí ústavu sociálních 
věcí (před téměř čtrnácti lety). Osm-
náct i více klientů na oddělení nebylo 
žádnou výjimkou. Ústav ze všech stran 
zamykaný, aby se nikdo nedostal ven. 
Hromadně kupované tepláky či trika, 
ponožky, bačkory. Osobní prádlo v 
dosti žalostném stavu. O nějakých 
právech klientů nemohlo být ani řeči. 
Ležící klient celé dny zírající na jedno 
místo v pokoji. Situace velmi podobná 
té části článku, která má název „Má 
každý své jméno?“.
Dnes po těch letech mohu říci, že v 
mnoha činnostech patříme k průkop-
níkům moderního pojetí sociálních 
služeb u nás. 

Na prvním místě se snažíme minimali-
zovat porušování lidských práv klientů. 
Mohu ale  říci, že je u nás již běžnou 
praxí, že klienti s ohledem na postižení 
si mohou vybrat s kým chtějí bydlet, s 
kým chtějí jet na dovolenou a kam. Po-
kud se rozhodnou pro partnerské sou-
žití muž a žena, i tuto možnost mají a 
využívají ji. Vybavení pokojů se s klienty 
diskutuje a v rámci možností se bere 
zřetel na jejich přání, tj. barva koberce, 
přehozu na lůžko, obrázky apod.
Ale proč hlavně reaguji na výše zmiňo-
vaný článek je, že nabízíme pomoc při 
odborných stážích pracovníkům záluč-
ského ústavu. Tu „pomoc“ chápu i jako 
rozšíření našeho obzoru.

Mgr. Blanka Trojanová
ÚSP Brtníky

Byli bychom schopni a ochotni poskyt-
nout dar pro zařízení na Ukrajině, o 
kterém jste psali v Rezidenční péči č. 
4/2005 – naše výrobky – jednorázové 
inkontinenční pomůcky. 

Milan Veselý, 
SCA Hygiene Products, s.r.o.

Dobrý den, velmi mne zaujaly a dojaly 
články o dětech v ukrajinském domo-
vě. Pracuji v jedné neziskovce v Praze 
s lidmi s postižením (dospělými), můj 
plat je podprůměrný, zato práce nad 
hlavu. Nicméně, opravdu bych ráda 
pomohla. Svým časem, pokud půjde o 
nějakou smysluplnou akci a budete po-
třebovat pomoc. A také mohu pomoci 
alespoň částečně penězi, pokud bude 
stačit např. menší částka posílaná 
každý měsíc na účet např. neziskovky 
zřízené k pomoci těmto dětem.

Dita Straková

Přečetla jsem si článek v Rezidenční 
péči č. 4/2005. I tento druhý článek 
k danému tématu nenechá čtenáře 
chladným. Až dokončíme inventury 
majetku, uvidíme, co bychom mohli 
postrádat - jistě to budou nějaké vá-
lendy, skříně, možná stoly. Nevím, jestli 

by potřebovali v Zálučí i toto nebo jde 
především o vozíčky atd. 

Lenka Alešová, ÚSP Hajnice

Odpověď nejen paní Alešové:
Úspěch sbírky je podmíněn tím, aby se 
potřebné dostalo do Zálučí. Nejprve je 
nutné nashromáždit tolik materiálu, 
aby se naplnil kamion. Pak dary shro-
máždíme a zorganizujeme dopravu do 
Zálučí. Takže všechny nabídky zasílejte 
na adresu redakce.

Co v Zálučí nejvíc chybí? 
Materiální zabezpečení ústavu je velmi 
špatné. Jednorázové pleny tam téměř 
neznají a opírají stále dokola staré 
lněné hadry. 
Matrace v postýlkách tlačí, děti mívají 
velké proleženiny, proto sháníme anti-
dekubitní podložky či matrace.
Z opěrných pomůcek mají jen dvě cho-
dítka a dva vozíky, z nichž jeden bez 
pneumatik, ideální stav by byl nejméně 
třicet vozíků, alespoň tři elektrické.
Vychovatelky, chtějí-li přemisťovat děti, 
musí je nosit v prostěradle. Velcí kluci 
něco váží, hodilo by se jim transportní 
zařízení na převoz dětí do koupelny.

(red.)

Děti z konce světa jsou už trochu blíž...

Druhé 
zastavení  
putovní  
výstavy

Děkujeme za nabídky pomoci

Děti z konce světa Reakce na článek 
z č. 4/2006

Mgr. Hana Halová
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V celém islámském světě včetně 
islámské Evropy nedávno hořely 
dánské vlajky. Pro čtenáře Rezidenč-
ní péče však více než karikatury 
Mohameda coby teroristy bude jistě 
zajímavější informace o dánském 
systému sociální péče.

V Dánsku od r. 1985 masivně poklesl 
počet míst v domovech pro seniory a 
pro osoby se zdravotním postižením. 
Příčinou tohoto jevu je propracovaný 
ambulantní systém péče o seniory a 
zdravotně postižené, který se nyní 
uplatňuje ve všech dánských měs-
tech a obcích.

Dánsko se stalo vzorovým příkladem 
ambulantní péče o staré lidi. Zákla-
dy tohoto systému byly položeny již 
kolem roku 1980, kdy některá města 
a obce zavedly čtyřiadvacetihodino-
vou ošetřovatelskou službu, kterou 
si klient mohl objednat telefonem 
nebo pomocí nouzového volání. 
Tento systém, který postupně zaved-
ly všechny obce, je v Evropě zcela 
jedinečný.

V důsledku zajištění ošetřovatelské 
péče po celých 24 hodin mohlo mno-
ho starých lidí, kteří se bez určité 
asistence trvale neobejdou, zůstat ve 
svém normálním domácím prostře-
dí. Na základě zmíněného systému 
začaly dánské úřady vytvářet nové 
obytné formy jako alternativu ke 

stacionárním zařízením. V roce 1988 
byl dokonce přijat zákon, který měs-
ta a obce zbavoval povinnosti stavět 
nové domovy pro seniory a zdravotně 
postižené. Cílem tohoto zákona bylo 
zajistit, aby se nabídka v oblasti soci-
álních služeb více orientovala na in-
dividuální potřeby klientů a nevázala 
se bezpodmínečně na určité formy 
bydlení.

Zatímco v roce 1990 bydlelo v do-
movech pro seniory cca 4300 lidí 
nad 67 let, v roce 1999 to již bylo 
cca 2700 lidí. Větší počet starších  a 
chronicky nemocných lidí dnes žije 
ve vlastním domě či bytě respektive 
ve speciálních obydlích, která jsou 
napojena na čtyřiadvacetihodinový 
ošetřovatelský systém. Zachází se s 
nimi jako s normálními nájemníky 
a mohou přímo disponovat se svým 
důchodem. V případech těžkých 
chronických onemocnění a dement-
ních klientů existují speciální odděle-
ní v domovech pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, kde je stále 
přítomen kvalifikovaný ošetřovatel-
ský personál.

Ve většině dánských měst a obcí dnes 
existuje integrovaný systém sociální 
pomoci. V praxi to znamená, že pou-
ze jedna organizace se stará o lidi se 
sníženou soběstačností, bez ohledu 
na to, co tuto sníženou soběstačnost 
způsobuje a bez ohledu nato, kde tito 

lidé bydlí, zda je to doma, ve chráně-
ném bydlení nebo v ústavu. V důsled-
ku toho je všem lidem poskytována 
naprosto stejná úroveň péče, která je 
však odstupňována podle individuál-
ních potřeb.

V současné době je dánský systém 
sociální péče stále dalekosáhle or-
ganizován na veřejné bázi. Klienti 
si sice mohou sami zaplatit privátní 
ošetřovatelské služby a dostat na 
to od města či obce příspěvek, ale 
prakticky se tato možnost málo vyu-
žívá. Teprve na úrovni měst a obcí se 
uzavírají smlouvy o péči se soukro-
mými ošetřovatelskými organizace-
mi. Existují také veřejně prospěšné 
organizace, které se např. starají o 
návštěvy u osamělých klientů nebo 
zřizují telefonní služby jako dodateč-
né bezpečnostní opatření.   

Ambulantní systém doplňuje nabíd-
ka míst v denních a nočních staci-
onářích a odděleních pro akutní a 
odlehčovací péči, která jsou často k 
dispozici v domovech pro seniory a 
zdravotně postižené nebo  v jiných 
zařízeních pro seniory s kvalifikova-
ným personálem. Místa pro odleh-
čovací péči jsou prakticky ve všech 
obcích. Asi dvě třetiny obcí mohou 
nabídnout odlehčovací služby při 
akutním zhoršení zdravotního stavu 
a místa v denních stacionářích.

Podle švýcarských gerontologů by 
cílená zdravotní podpora ve vyso-
kém věku mohla znatelně zeslabit 
problém rostoucích nároků na služby 
sociální péče. Jedná se především o 
preventivní návštěvy, které se nyní 
ověřují v pilotním projektu v kantonu 
Solothurn.
Zdravotní sestra navštěvuje seniory 
a za pomoci dotazníku vytváří jejich 
zdravotní profil. Tak se rychleji odha-
lí zdravotní nebo sociální problémy. 
Preventivní návštěvy krátkodobě 
zvyšují lékařské náklady o 800 fran-
ků na osobu. Ale od třetího roku již 
vznikají úspory ve výši 2000 franků 
ročně. Švýcarský gerontolog Hoepf-

linger tvrdí, že pokud by se podařilo 
zajistit geriatrickou prevenci celo-
plošně, mohly by nároky na sociální 
služby klesnout až o dvě třetiny, jak 
ukazují zkušenosti ze Skandinávie. 
Podle Hoepflingera by již mírná re-
dukce nároků na pečovatelské služby 
mohla kompenzovat deset let demo-
grafického stárnutí. Ve švýcarských 
poměrech to znamená, že počet 
osob vyžadujících pečovatelské služ-
by by roce v 2010 nedosáhl 147 000 
osob, jak se doposud prognózuje, ale 
dospěl by k této úrovni až o 10 let poz-
ději, tj. v roce 2020 a Švýcarsko by tak 
ušetřilo několik miliard franků.  Geri-
atrická prevence se však podle Hoep-

flingera velice zanedbává. V projektu 
,,Stárnutí a zdraví“ se spolkový úřad 
zdravotnictví snaží toto manko od-
stranit. Také spolková rada přislíbila  
realizaci opatření k posílení zdravot-
ní prevence. Hodlá však postupovat 
metodou malých kroků, protože pro 
rozsáhlejší preventivní programy 
nemá ani finanční ani lidské zdroje. 
Švýcarská rada seniorů však požadu-
je, aby se švýcarská nadace podpory 
zdraví, která je dotována z peněz 
zdravotního pojištění, výrazněji zají-
mala o starší obyvatelstvo a věnovala 
více peněz na zlepšení zdravotního 
stavu švýcarských seniorů.

Dánský model sociální péče

Ambulantně 
a po celých 24 hodin

PREVENCE
možnost miliardových úspor v oblasti sociálních služeb

Stránku připravil
Ing. Vladimír Hanzl
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Cílem tohoto článku je charak-
terizovat přístup obcí k financo-
vání sociálních služeb a přispět 
k objasnění některých otázek, 
o nichž se diskutovalo v souvis-
losti s přípravou zákona o sociál-
ních službách. 
  
1. Závislost výše vlastních finanč-
ních příspěvků poskytnutých na 
sociální a zdravotní služby na ve-
likosti obce.
Analýza výdajů obcí na sociální a 
zdravotní služby, která byla realizo-
vána v roce 2004 v souboru 109 obcí, 
potvrdila, že mezi výší příspěvků na 
tyto služby a velikostí obce existuje 
pouze minimální závislost. Přístup 
obcí objektivně podmiňuje:
• rozdílná úroveň vybavenosti jed-

notlivých územních celků sociální-
mi a zdravotními službami,

• a také to, kdo je zřizovatelem 
jednotlivých zařízení. (Obec nic 
nemotivuje k tomu, aby se podí-
lela na financování zařízení, je-
hož zřizovatelem je krajský úřad, 
přestože toto zařízení se nachází 
na území obce a poskytuje služby 
jejím občanům.)

Ve sledovaném souboru 109 obcí ze 
svých vlastních zdrojů na sociální a 
zdravotní služby:
• 4 obce (tj. 3,7 %) nevynaložily 

ani korunu,
• 4 obce (tj. 3,7 %) vynaložily 

méně než 10 Kč na občana ročně,
• 12 obcí (tj. 11 %) vynaložilo 

11 – 50 Kč na občana ročně,
• 10 obcí (tj. 9,2 %) vynaložilo 

51 – 100 Kč na občana ročně,
• 48 obcí (tj. 44,0 %)  vynaložilo 

101 – 500 Kč na občana ročně,
• 25 obcí (tj. 22,9 %) vynaložilo 

501 – 1 000 Kč na občana ročně,
• 6 obcí (tj. 5,5 %) vynaložilo více 

než 1 000 Kč na občana ročně.

Statistická analýza prokázala, že me-
zi výší příspěvků na sociální a zdra-
votní služby v přepočtu na 1 obyva-
tele a velikostí obce (hodnota spoleh-
livosti R2 = 0,0158) je jen minimální 
závislost. 
Výrazně odchylné hodnoty nena-
jdeme, ani pokud budeme hodnotit 
závislost vynaložených finančních 
prostředků na sociální služby a na 
zdravotní služby samostatně, míra 
spolehlivosti je přitom vyšší u sociál-
ních služeb, což je dáno zcela odliš-
ným systémem financování zdravotní 
péče a sociálních služeb. 
Tyto skutečnosti ukazují na to, že v 
souvislosti s realizací nových práv-
ních opatření v oblasti hmotné nou-
ze, životního a existenčního minima, 
kdy se předpokládá výrazné zvýšení 
kompetencí obcí, je nezbytné posílit 
finanční rozpočty obcí (alespoň v prv-
ní etapě fungování tohoto systému) 
nikoli formou úprav rozpočtového 
určení daní, ale prostřednictvím úče-
lově vázaných finančních prostředků 
tak, aby tyto prostředky byly využity v 
souladu se záměry reformy v oblasti 
dávek sociální péče. 

2. Podíl jednotlivých finančních 
zdrojů na krytí nákladů sociálních 
služeb v obcích
Vzhledem k tomu, že jedním ze 
základních principů poskytování so-
ciálních služeb je princip jejich více-
zdrojového financování, byla v rámci 
provedeného šetření věnována po-
zornost m.j. i tomu, jakým způsobem 
se jednotlivé finanční zdroje podílejí 
na krytí nákladů sociálních služeb 
ve spádových regionech jednotlivých 
obcí, které v přenesené působnosti 
vykonávají státní správu v sociální 
oblasti. V tomto smyslu by sledován 
podíl:
• dotací od státu (příspěvek na 

lůžko v domovech důchodců a v 
ústavech sociální péče a dotace 
na činnost pro nestátní neziskové 
organizace),

• dotací od krajů, popř. od krajských 
úřadů,

• vlastních zdrojů jednotlivých obcí,
• finančních prostředků ze zdrojů 

Evropské unie,
• příspěvků od nadací, popř. nadač-

ních fondů,
• dalších zdrojů, které se na financo-

vání sociálních služeb mohou po-
dílet (dary, sponzoring, příspěvky 
od klientů).

Poznatky, získané v rámci tohoto 
rozboru, byly konfrontovány s oficiál-
ními statistickými daty MPSV tak, aby 
byly minimalizovány nepřesnosti, 
vyplývající zejména  z  toho, že soci-
ální služby nestojí v popředí zájmu 
jednotlivých obcí. Ukázalo se však, že 
i nadále jsou tato data nekomplexní, 
neboť v nich nejsou zahrnuty údaje o 
aktivitách nestátních neziskových or-
ganizacích. Tato skutečnost potvrzu-
je, že v souvislosti s aplikací zákona o 
sociálních službách je zcela nezbytné 
vytvořit zcela nový informační sys-
tém, který by poskytoval všem stup-
ňům řízení objektivní a komplexní 
informace.

I přes výše zmíněné omezení lze z 
provedeného rozboru poskytnu-
tých údajů udělat několik závěrů:
1. Obce nemají dostatečný přehled 

o struktuře nákladů na sociální 
služby a o participaci jednotlivých 
subjektů na jejich krytí. Z poskyt-
nutých údajů totiž např. vyplývá, 
že:
• z celkového počtu 58 obcí (tj. 

53,2 % obcí, které pro toto še-
tření poskytly údaje), v nichž 
podle oficiálních statistických 
údajů MPSV má sídlo domov 

Výdaje obcí na sociální 
a zdravotní služby v r. 2004

Vhodný pro čalouněný nábytek, koberce a dalších 
textilie, prodlužuje jejich životnost.

Ošetří každé individuální vlákno, přičemž nemění vzhledové 
a dotekové vlastnosti textilií a nedovolí nečistotám proniknout 
dovnitř. Po jeho aplikaci stačí k údržbě interiéru pouze vysavač, 
popř. jemný saponát a kartáček. 
Testování v domovech důchodců a ústavech sociální péče 
prokázalo, že UPT významně usnadní úklid a ochrání čalouněný 
nábytek  i v prostředí inkontinentních klientů.

Vyzkoušejte si UPT sami!

Přikládáme papírovou kartičku. Jedna její polovina je ochráněná 
přípravkem UPT. Nejdříve ji vyzkoušejte rukou, zda poznáte 
rozdíl. Potom kartičku ponořte například do kávy 
nebo koly. Po vytažení opláchněte vodou a uvidíte, 
co UPT dokáže.

Pokud máte o UPT zájem nebo si 
přejete získat více informací, kontaktujte 
nás laskavě na tel. 281 930 511 
nebo 602 206 811.

www.waxyol.cz

UPT - Převratný prostředek dlouhodobé 
ochrany textilních materiálů před 
znečištěním,  prostředek odpuzující 
vodu i jiné tekutiny. 
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důchodců nebo ústav sociální péče, celkem 
20 obcí (tj. 18,3 %) uvedlo, že stát se na finan-
cování sociálních služeb v jejich regionu vůbec 
nepodílí a dalších 9 obcí na tuto otázku vůbec 
neodpovědělo,

• z celkem 18 obcí (tj. 16,5 %) , které uvedly, že ná-
klady na sociální služby hradí pouze ze svého 
obecního rozpočtu, je v 6 z nich sídlo domova 
důchodců nebo ústavu sociální péče, a proto 
se na financování nákladů na tyto služby zcela 
jednoznačně podílí i stát,

2. Podíl krajů na financování sociálních služeb je v 
naprosté většině regionů zcela zanedbatelný, pou-
ze 7 obcí z celkového počtu 109 hodnocených (tj. 
6,4 %) uvedlo, že kraje se na financování sociálních 
služeb v jejich spádových regionech podílely více 
než 50 %. Tato skutečnost je patrně vysvětlením 
toho, že už v r. 2003 klesl v porovnání s r. 2002 
podle oficiálních statistických podkladů MPSV cel-
kový objem výdajů na sociální služby o cca 2,4 mld 
Kč (z 14 141 mil. Kč na 11 770 mil. Kč) a tento vývoj 
pravděpodobně pokračoval i v r. 2004.

3. Podíl vlastních zdrojů obcí na financování sociál-
ních služeb je velmi diferencovaný – celkem 55 
obcí (tj. 50,5 % z hodnoceného souboru) uvedlo, 
že obce se na financování sociálních služeb podí-
lejí alespoň 50 %, naopak 14 obcí (tj. 12,8 %) uved-
lo, že se podílejí méně než 10 % a 13 obcí (tj. 11,9 
%) žádné údaje o struktuře financování sociál-
ních služeb neuvedlo. Pomineme-li výše zmíněné 
nepřesnosti, je zřejmé, že vedle obcí, které o po-
skytování sociálních služeb svým občanům mají 
zájem a na tuto oblast uvolňují značné finanční 
prostředky, existují obce, které se na financování 
sociálních služeb prakticky nepodílejí a veškeré 
aktivity přenechávají na státu, popř. kraji. 

4. Finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie se 
na financování sociálních služeb dosud prakticky 
nepodílejí. Výjimku v tomto smyslu  ve sledova-
ném souboru obcí tvořil pouze Červený Kostelec, 
kde  byly celkové náklady na zabezpečení sociál-
ních služeb kryty z 35 % z finančních prostředků 
EU, 87,2 % obcí uvedlo, že finanční prostředky EU 
se na financování sociálních služeb vůbec nepo-
dílely.

5. Podle získaných údajů je rovněž nízký podíl fi-
nančních prostředků, které na sociální služby 
uvolnily nadace, popř. nadační fondy – 83,5 % 
obcí uvedlo, že tento zdroj se na financování 
vůbec nepodílel. V této souvislosti je však nutno 
upozornit na to, že poskytnutí těchto údajů ze 
strany nestátních neziskových organizací, může 
mít velmi citlivý charakter, a proto obce rozsah 
těchto zdrojů mohly podhodnotit.

6. Podle rozboru poskytnutých údajů se na financo-
vání sociálních služeb prakticky nepodílejí dary 
ani sponzorské příspěvky. Celkem 75 obcí (tj. 
68,8 % z hodnoceného souboru) uvedlo, že tyto 
finanční zdroje se na financování sociálních slu-
žeb vůbec nepodílejí, 19 obcí (tj. 17,4 %) uvedlo, 
že jejich podíl je menší než 5 %, pouze 2 obce se 
domnívají, že na financování sociálních služeb se 
dary a sponzorské příspěvky podílejí ve větším 
rozsahu – Praha 22 uvádí podíl 15 %, Nový Bydžov 
uvádí podíl 28 %. Lze předpokládat, že ani tato 
čísla však nevystihují skutečnou realitu a že po-
díl finančních příspěvků od občanů je vzhledem 
k nedostatečné kapacitě v domovech důchodců 
vyšší. Jedná se však pouze o domněnku, obce 
opět mohly vzhledem k citlivosti  údajů rozsah 
těchto zdrojů podhodnotit.

Doc. ing. Ladislav Průša, CSc.

Výše uvedené skutečnosti potvrzují, že stávající 
vymezení kompetencí obcí v sociální oblasti je 
velmi povrchní a obce prakticky k ničemu neza-
vazuje. V souvislosti s připravovanými změnami 
v sociální oblasti, které podle principu subsidi-
arity mají významně posílit roli obcí při řešení 
životních a sociálních podmínek občanů žijících 
na jejich území, se proto jeví jako potřebné změ-
nit i zákon o obcích tak, aby je více zavazoval při 
zajišťování sociálních služeb.

Na Pankráci 30, 140 21 Praha 4, infolinka: 800 110 000 pondělí - pátek 830 - 1600 hodin, e-mail: informace@prague.nutricia.com

NUTRIDRINK
...vždy, když běžná strava nestačí

• Kompletní a tekutá strava uzpůsobená k popíjení.

• Klinická výživa pro okamžité použití.

• Pozvolné popíjení 2–3 NUTRIDRINKů denně po dobu 
nejméně 14 dnů pomůže obnovit plnohodnotný příjem 
energie a živin v jejich optimálním poměru.

• obsahuje jedinečnou směs 6 druhů vlákniny

• normalizuje tvorbu stolice a její frekvenci

• podporuje střevní peristaltiku, působí proti zácpě a průjmu

• zlepšuje resorpci živin, vody a elektrolytů

• udržuje mikrofl óru tlustého střeva v optimálním stavu

• chrání sliznici střeva před toxickými látkami

Ž á d e j t e  v e  s v é  l é k á r n ě



OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Manažerský mix I
Orientuje začínající manažery v oblastech 
manažerské práce, manažerských kom-
petencích, jak si vybudovat přirozenou 
autoritu u spolupracovníků, jak motivovat 
sebe i druhé. Posiluje komunikační doved-
nosti a učí překonávání komunikačních 
bariér.

Manažerský mix II
Poskytuje informace o motivačních teo-
riích, motivačních nástrojích manažera, 
vedení motivačních rozhovorů. Posiluje 
prvky týmové spolupráce a osvětluje vý-
znam týmových rolí.

Manažerský mix III
Podává přehled v oblasti přípravy a vede-
ní porad, řízení diskuse, využití asertivní 
komunikace při jednání. Doplňuje mana-
žerské dovednosti při výběru, přijímání a 
hodnocení zaměstnanců.

Manažerský mix IV
Zabývá se problémovými situacemi, řeše-
ním a řízením konfliktů mezi jednotlivci i 
skupinami. Zaměřuje se na problematiku 
organizačních změn a na zvládání stresu 
a negativních emocí při propouštění za-
městnanců.

Koučování podřízených
Kurz je orientován na dovednosti důležité 
pro úspěšné vedení týmu a zajištění vý-
konnosti jednotlivců a týmu. Být dobrým 
koučem svého týmu a zvládnout proces 
koučování patří k vrcholům úspěchu jed-
notlivých manažerů.

Time management – jak řídit čas sobě 
i druhým
Umět si stanovit priority v pracovním i osob-
ním životě, zorganizovat si dobře pracovní 

čas a režim je obávaným stresorem každé-
ho manažera. Náš seminář vám ukáže po-
mocnou cestu, jak plánovat, co je důležité a 
naléhavé, kde jsou naši zloději času.

Metody a kritéria hodnocení 
zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců je jednou z nej-
důležitějších součástí manažerské práce. 
Aby bylo hodnocení objektivní a spra-
vedlivé, je nutné mít zpracován systém 
hodnocení, zvolenou metodu a objektivní 
kritéria, podle kterých své zaměstnance 
posuzujeme. Že to není jednoduchý úkol, 
se přesvědčíte v našem semináři.

Vedení hodnotících rozhovorů
Vést hodnotící rozhovor je dovednost, 
kterou je možno trénovat a rozvíjet. Máte 
obavy říci svým zaměstnancům, že nejste 
spokojeni s jejich prací? Máte strach, že 
bude jejich reakce agresivní? Dokážete 
vhodně argumentovat a přesvědčit dru-
hého o vašem názoru? V našem kurzu s 
vámi budeme trénovat, jak správně řídit 
hodnotící rozhovor s různými typy lidí. 

Problémy a konflikty jako součást 
denního života
Neřešený konflikt stojí neustále mezi 
lidmi a způsobuje spoustu nepříjemných 
situací. Znesnadňuje komunikaci, brání 
plnění běžných pracovních povinností. 
Konflikt má několik modelů řešení, které 
se odvíjejí od dalších aspektů daného si-
tuačního rámce.
Jak reagují lidé na konflikt? Jak řídit urov-
nání konfliktu? To vše se dozvíte v našem 
semináři.

Poskytování a přijímání kritické 
zpětné vazby
Dnes a denně musíme poskytovat zpět-

nou vazbu k pracovnímu výkonu, chování 
a jednání svých spolupracovníků. Někteří 
manažeři mají z poskytování hlavně kritic-
ké zpětné vazby velké obavy, proto se této 
oblasti vyhýbají. Existují však přístupy, jak 
sdělit konstruktivně kritiku, aby ji druhý 
přijal a chtěl něco změnit nebo napravit.

Interní audit a kontrola v podmínkách 
zařízení sociální péče
Pro efektivní řízení je ze strany manažerů 
nezbytné správné pochopení účelu a funk-
ce interního auditu a vnitřního kontrolního 
systému. Kurz seznamuje s vývojem interní-
ho auditu, s jeho právní úpravou. Provádí 
srovnání a vyjasnění pojmu vnitřního kon-
trolního systému. Informuje o postavení 
interního auditora ve společnosti, jeho kva-
lifikaci, jeho povinnostech a právech. 

Základy pracovně-právní problemati-
ky v zařízeních sociální péče
Těžiště tohoto odborného semináře spočí-
vá v praktickém seznámení se Zákoníkem 
práce a jeho součástmi. Jednotlivá téma-
ta programu vycházejí z praktických pří-
kladů a jejich dopadů na pracovně-právní 
vztahy. Cílem je zlepšit právní vědomí 
řídících pracovníků a těch, kteří přijdou 
s touto oblastí do kontaktu, a pomoci 
jim při řešení jednotlivých případů. 

Katalog kurzů HARTMANN akademie pro 
zařízení sociální péče najdete na:
http://www.hartmannakademie.cz
Kontaktujte nás na následující adrese:
Kateřina Kramářová
organizátorka vzdělávání
Masarykovo nám. 77
 664 71 Veverská Bítýška
tel.: 549 456 274
e-mail: katerina.kramarova@hartmann.info

Semináře HARTMANN akademie pro manažery
Představujeme vám naši nabídku manažerských seminářů pro rok 2006.

Někteří lidé si ještě i dnes kladou otáz-
ku, proč by měli být hodnoceni ve svém 
zaměstnání, vždyť je to formalita a každý 
přece sám pozná, jak pracuje. Hodnocení 
pro ně znamená velkou obavu. Ani si neu-
vědomují, že jsou denně průběžně hodno-
ceni svým nadřízeným a kolegy, když jsou 
upozorněni na to, co by se mělo zlepšit, 
na to, co dělají dobře, jsou pochváleni za 
určitý splněný úkol a podobně. Získávají 
tak důležitou zpětnou vazbu, jak pracují, 
co se jim daří, kde mají přidat nebo se 
zlepšit. Největší obavy jsou většinou z vý-
ročních a kvartálních hodnocení, kdy jsou 
zaměstnanci posuzováni komplexně za 
rok nebo kratší časový úsek. Hodnocení 
a rozvoj zaměstnanců se tak stává samo-
zřejmou součástí personální práce každé 
firmy a instituce. Hodnocení zaměstnanců 
by mělo působit jako motivační faktor a 
umožňuje manažerovi  také v tomto smě-
ru s hodnocením pracovat. Manažer má 
povinnost hodnotit své spolupracovníky a 
každý pracovník má právo být hodnocen, 
dostat zpětnou vazbu k pracovnímu výko-
nu a k pracovnímu chování a jednání. 

Cíle pracovního hodnocení mohou být 
různě zaměřené, obvykle mezi ně patří 
následující oblasti: získat informace o 
pracovním výkonu a chování zaměstnan-

ce, rozhodnout o personálním opatření, 
plánovat vzdělávání a osobní rozvoj za-
městnance, diferencovat v odměňování …

Máme-li efektivně hodnotit, je důležité 
stanovit si metodu a kritéria hodnocení, 
jak budeme postupovat, aby hodnocení 
bylo co nejobjektivnější. Stanovení a roz-
pracování kritérií patří mezi nejnáročněj-
ší úkoly při zavádění hodnocení do dané 
instituce. Kritéria vycházejí z analýzy 
pracovního místa, popisu pracovních čin-
ností, pracovní náplně a cílů hodnocení. 
Kritéria musí být jednotná pro zaměst-
nance na stejné pracovní pozici a všichni 
zaměstnanci dané pracovní pozice musí 
být hodnoceni podle stejných kritérií, aby 
bylo hodnocení a posouzení spravedlivé 
a tedy objektivní. Kritéria musí být zcela 
konkrétní, aby se dala měřit.

Existuje celá řada metod hodnocení, se 
kterými vás rádi seznámíme v našem 
semináři. Mezi ně patří i metoda sebehod-
nocení, která umožňuje zaměstnanci, aby 
ohodnotil sám sebe za určité posuzované 
období, uvědomil si, kde jsou jeho silné 
stránky a možnosti zlepšení. Tento způ-
sob je pro někoho velmi obtížný, protože 
lidé nejsou stále zvyklí hovořit o sobě, o 
svých kladech a záporech, jsou zvyklí, že 

je v tomto směru posuzuje někdo jiný. Pře-
sto je důležité a zajímavé tuto metodu při 
hodnocení využít.

Ing. Irena Osvaldová 
senior konzultant 

HARTMANN akademie

HARTMANN akademie je profesionální 
vzdělávací instituce, která se výhradně 
orientuje na vzdělávání a poradenskou 
činnost v oblasti zdravotnictví a zaříze-
ních sociální péče. Naši lektoři mají boha-
té zkušenosti z tuzemských i mezinárod-
ních projektů. Jsme součástí silné nadná-
rodní společnosti HARTMANN-RICO.
V našich seminářích využíváme moder-
ních aktivačních metod vzdělávání, sku-
pinových diskusí, rolových tréninkových 
situací. Získáváte zpětnou vazbu pomocí 
videoanalýzy, poradenství od lektora a 
vlastní sebereflexi.

Jak motivačně hodnotit své spolupracovníky



  na míru…

Hygienické 

provedení H2

T R A N S P O R T N Í  V O Z Í K Y  N O V É  G E N E R A C E

2 základní řady 

v 7 variantách

Modelová řada 
transportních vozíků nevyhřívaných:

Tato řada vozíků je speciálně vyvinutá pro převážení teplé stravy 
i studené stravy. Díky dvojitému plášti má vysoké izolační schopnosti 
a udrží rozvážené pokrmy po dobu transportu v normované teplotě. 

Modelová řada 
vyhřívaných transportních vozíků:

Tato řada vozíků je určena pro převážení teplé stravy. Konstantní tep-
lotu můžete regulovat v rozsahu 30 – 90 stupňů C připojením přes 
230 V zásuvku. Teplota je měřena a ovládána digitálním termostatem 
s možností HACCP realizace. 

Jiva Jirák spol. s r.o., Vestec u Prahy 170, 252 42 Jesenice, 
tel.: 241 931 828, fax: 241 932 062, e-mail: jiva@mbox.vol.cz, www.jiva.cz

Transportní vozíky nové generace
 Nová modelová řada nerezových transportních vozíků 

Vám svou variabilitou a možnostmi kombinací umožní 

zvládnout rozvoz teplé stravy v jakémkoliv objemu ve 

velmi krátkém čase. Díky kombinaci vyhřívaných a ne-

vyhřívaných transportních vozíků různých velikostí 

a objemů můžete distribuovat jídlo v co nejkratším čase, 

v souladu s hygienickými normami, s minimálními náro-

ky na personál a s maximální kvalitou expedice jídla. 

Kvalita distribuce: 

 Izolovaný dvojitý plášť zajišťuje uchování teploty jídla 

během distribuce: studené jídlo zůstane čerstvé a teplé 

si zachová výtečné chuťové vlastnosti. 

Efektivnost: 

 Variabilita umístění typizovaných gastronádob umožňuje 

maximální využití kapacity a úsporu času a pracovní síly.

Snadná manipulovatelnost:  

 Svislá madla a čtyři otočná PA kolečka o průměru 

200 mm, z nichž dvě jsou vybavena brzdou, umožňují 

velmi snadnou manipulaci. 



Čerstvý vzduch pro zdravou pokožku
Prodyšné MoliCare, kalhotky při těžké inkontinenci
Prodyšný materiál umožňuje proudění vzduchu k pokožce pacienta, která zůstává zdravější a navíc
již vzniklé dermatitidy se rychleji a účinněji hojí. To potvrzují zkušenosti ošetřovatelského personálu.*

Více pohodlí pro pacienta a snazší manipulaci zaručují pružná lepítka, která na povrchu plenky 
z netkané textilie velmi dobře drží.

Bočnímu úniku moči a stolice účinně brání anatomicky tvarované postranní pásky, a proto jsou
MoliCare ještě spolehlivější.

Pro bližší informace volejte 800 100 333

*publikováno v časopisu Sestra č. 4/2005

HARTMANN-RICO,
oficiální sponzor České 

urologické společnosti ČLS JEP


