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VÝROBCE A DODAVATEL 
PRŮMYSLOVÉ PRÁDELENSKÉ TECHNIKY

Společnost VVM-IPSO s.r.o. Fulnek uvádí na trh sestavu strojů s náplní 7 kg suchého prádla.

Tyto stroje, vhodné zejména pro oblast sociální sféry reprezentují nová, revoluční a na trhu ojedinělá řešení s několika patenty 

a výhodami. 

Průmyslová, odpružená pračka CW 7 s náplní 7 kg suchého prádla je vyhřívána elektricky, má nerezový kabinet, 

velký displej v českém jazyce a špičkovou funkčnost pracích programů.

4 hlavní a 8 speciálních programů včetně ručního ovládání praní, dokončovacího programu a zkráceného pracího cyklu 

od 24 minut při teplotě 30 – 90 °C. Energetická úroveň: A+AA, displej pro plnění a dávkování, přímý pohon s minimálním třením, 

programování funkcí. NOVINKA – čidlo pro nečistotu, osvětlení bubnu. Na přání mincovník nebo platba kartou.

Průmyslový bubnový sušič CD 7 s náplní 7 kg suchého prádla je vyhříván elektricky, má nerezový kabinet, vel-

ký displej v českém jazyce, odtah zbytkové vlhkosti nebo kondenzační jednotku a délku sušících programů od 10 do 150 minut. 

(šetrné sušení)

8 hlavních programů, 4 stupně sušení. NOVINKA – zrychlené a smíšené programy, dokončovací program pro vlnu. Zobrazení 

celkové délky a zbytkového času do konce programu, programování funkcí, osvětlení bubnu, reverzace bubnu a ochrana proti 

poškození prádla. Na přání mincovník nebo platba kartou.

Stroje budou představeny na výstavě CLEANTECH 2009, která se uskuteční v kongresovém 

sále hotelu Voroněž v Brně ve dnech 13. a 14. 10. 2009.

Srdečně Vás zveme na stánek společnosti VVM - IPSO s.r.o. Fulnek, kde Vám tuto sestavu 

rádi předvedeme.

Kolektiv obchodního oddělení

Kontakt:
VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569, 742 45 Fulnek
tel.: 556 740 100, 106
fax: 556 740 106
E-mail: horák.ales@vvm-ipso.cz 
Mob.: 737 262 635                                      
Internet: www.vvm-ipso.cz

NOVINKA!
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KDO Z KOHO
Před časem jsme sledovali v zoologické za-
hradě velkou skupinu opic. Seděli v kruhu, 
uprostřed pán smečky a okolo, v různých 
vzdálenostech od něho a od ostatních jed-
notliví členové smečky. Snad hodinu neděla-
li nic jiného, než že za pokřiku a vzájemného 
napadání „upravovali“ vzdálenosti od sebe a 
od šéfa smečky. Bojovali o svůj statut ve smeč-
ce. Konec konců neměli nic jiného na práci. 
To je i není náš případ. Je už taková doba, že 
se mění nebo jsou měněni šéfové. Odcházejí 
dobrovolně nebo jsou „odejiti“, jdou na lep-
ší, horší, prostě jinam. Pro pracovní kolektiv 
je to vždy významná událost. Možná, že čím 
funkčnější byl tým a čím efektivnější pracov-
ní i mezilidské vztahy, tím větší zásah to je. 
Výkonnost týmu, souhra, spolupráce se vy-
tváří dlouhodobě a jejich obsahem jsou i ne-
formální mezilidské vztahy, pozice jednotliv-
ců v hierarchii vztahů, autorita a různé úrov-
ně rolí, postavené na dlouhodobé vzájemné 
znalosti schopností a důvěry. Jde o velmi 
jemné předivo vztahů. Představují síť vztahů 
mezi pracovníky navzájem, na horizontální 
úrovni, ale klíčový je konec konců vztah jed-
notlivých článků této sítě k vedoucímu týmu. 
I horizontální vazby jsou ovlivněny vertikál-
ním vztahem jednotlivých článků k vedení. 
Jeho odchodem je celá dosavadní síť deval-
vována a je třeba ji koncipovat znovu. Taková 
změna nemusí být nutně destrukcí. Může být, 
že některé, dlouhodobě vytvářené vztahy a 
pracovně sociální pozice jednotlivců mohou 
být až příliš „tradicí“, zvykem, pro některé 
pohodlné, mohli žít na výsluní dobré pověsti, 
ale pro jiné znevýhodňující a bránící v růstu. 
Významné vztahové vazby byly definitivně 
obsazeny. Příchod nového šéfa je určitou pří-
ležitostí takové vazby ověřit a napravit, je-li 
to třeba.  Pro nového šéfa je to náročné obdo-
bí, protože mu bude nabízena stávající struk-
tura rolí a vztahů, a on by si měl postupně 
vytvářet novou, na základě vlastní zkušenosti 
s pracovníky, s jejich schopnostmi a výko-
nem. Stávající síť vztahů a rolí by měl při-
měřeně respektovat, ale současně ověřovat 
skutečné a potencionální schopnosti všech 
pracovníků, i těch, kteří stáli dosud v pozadí. 
Možná, že najde nové schopné i vůdčí typy. 
A co nový šéf? Co může přinést, to samozřej-
mě závisí na jeho osobních zkušenostech a 
dispozicích. „Výměna stráží“ může mít i pro 
výkonný kolektiv řadu dalších pozitiv. Existu-
je například něco jako „profesionální slepo-
ta“. Zvykneme si na něco, s čím se dlouhodo-
bě setkáváme, víme, jak to vzniklo, chápeme 
proč to tak je, jsme jaksi smíření s nějakým 
jevem, stavem, problémem. Nový příchozí je 
v jiné pozici, „vidí“, co jsme tolerovali, přiná-
ší nové pohledy, inovaci. 
Výměna šéfů by měla být, když už se děje, 
příležitostí pro obnovení, ozdravění týmů, a 
předpokládá, že má-li být úspěšná, musí být 
z obou stran přijímána s „otevřeným hledím“, 
tedy nikoliv jako počátek zápasu  kdo z koho, 
ale jako počátek nové etapy v práci. Konec-
konců nejsme „smečka“ sama pro sebe, ale 
tým s náročným posláním. A to je oč tu běží.

Petr Víšek
K tématu čtěte více na str. 20–21. 

Josef Pejchal je většině čtená-
řů znám jako doktor Adam Suk 
ze seriálu Ordinace v růžové 
zahradě. Milovníci divadla ho 
mohou vidět v současné době 
i v roli Hamleta ve Východo-
českém divadle v Pardubicích. 
A právě v pardubické ČEZ 
aréně nedávno moderoval 
doprovodný program 17. roč-
níku ABILYMPIÁDY, soutěžní 
přehlídky dovedností osob se 
zdravotním postižením.

Jaký byl Váš dojem z akce?
Byl jsem potěšen, když mi byla na-
bídnuta možnost spolupracovat 
na této akci. Mám několik přátel 
s různým zdravotním postižením 
a dobře vím, že tito lidé jsou v lec-
čem vnímavější a otevřenější než 
my „normální“. Toto setkání bylo 
pro mne milou záležitostí.

Která ze soutěžních disciplín 
Vás nejvíc zaujala?
Nedokázal bych upřednostnit žád-
nou disciplínu, všechny byly zají-
mavé a pro účastníky adekvátně 
náročné, pro mne asi nepředstavi-
telně náročné. Velice jsem obdivo-
val preciznost a fantazii jednotli-
vých výtvorů. Dovedu jen stěží od-
hadnout, kolik práce a času tyto 
výtvory soutěžících vyžadovaly, 
ale vím jen, že bych to nesvedl ani 
z desetiny tak dobře jako ostatní 
abilympionici. Přišel jsem se něco 
naučit a pouze předat jednotlivé 
ceny těm, kteří si je po právu za-
sloužili.

Máte pocit, že by lidé se zdra-
votním postižením potřebovali 
víc podpory (i finanční) – státu 
i nás ostatních? 
Myslím si, že by se lidem se zdra-
votním postižením mělo věnovat 
více lásky a pochopení. Tím by se 
dostavily i případné peníze nebo 
čas, podle jednotlivých potřeb, ale 
jen to, co opravdu potřebují. Není 
smutnějšího pohledu, když se vě-
nují staré a nepotřebné věci lidem 
s postižením, aby si „zdravý člo-
věk“ uchlácholil svědomí, že „pře-
ce jim už něco dal“, a také je velmi 
tristní, když tyto věci postižení lidé 
rovnou vyhazují a jsou zahořklí na 
všechny kolem sebe, protože jim 
nikdo nerozumí a nikdo je nemá 
rád. Důležitá je komunikace a 
schopnost naslouchat a opravdu 

vnímat názory a potřeby druhých. 
Proto bychom měli všichni, ať 
jsme na tom zdravotně jakkoliv, 
najít ve svém jistě nabitém den-
ním programu prostor pro ostatní 
a vědomě jim ho neustále nabízet. 
Obdarované budou stejně nako-
nec obě strany!

Potkal jste na Abilympiádě 
někoho zajímavého, a čím Vás 
zaujal?
Rád bych zde vyzdvihnul mladíka, 
který trpělivě a neúnavně přepiso-
val má mnohá slova, aby si je moh-
li lidé s postižením sluchu přečíst 
a byli tak „při věci“ během naší 
společné besedy. Sám, bohužel, 
znakovou řeč neovládám, a zjis-
til jsem, že by to mohl být docela 
příjemný a užitečný úkol pro mne 
samotného, abych se s ním vypo-
řádal a mohl tak lépe komuniko-
vat s lidmi, kteří má slova neslyší a 
také já jim mohl lépe porozumět. 
Tento mládenec si zaslouží ještě 
jednou mé uznání a dík, protože 
se mu, z té mé záplavy slov, má-
lem zavařila klávesnice a hlava. Je 
to borec.
Na závěr proto přeji, abychom do-
kázali najít ve svém čase i v srdci 
dostatek prostoru a pochopení 
pro lidi se zdravotním postiže-
ním a také od nich vyžadujme to 
samé, protože se nejedná o jedno-
strannou záležitost, ale vždy jsou 
k plodnému a vnímavému rozho-
voru potřeba lidé dva. 

Lenka Kaplanová

K rozhovoru 
jsou třeba dva

Josef Pejchal 
v roli Hamleta
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

U osob zařazených do stupně IV 
(úplná závislost) byla zvýšena výše 
příspěvku z dosavadních 11 000 Kč 
na 12 000 Kč. Podstatně byl rozšířen 
paragraf 10 určující posuzování po-
třeby pomoci a dohledu u osob do 18 
let. Zpřesněny byly rovněž paragrafy 
(14, 16, 18), upravující změnu nároku 
na příspěvek a jeho výplatu.
Podstatnou změnou je způsob vý-
platy příspěvku ve stupni I (leh-
ká závislost) osobě starší 18 let 
s účinností od 1. ledna 2010. 
1000 Kč bude i nadále vypláceno 
v penězích v hotovosti nebo bez-
hotovostním převodem, a zbýva-
jících 1000 Kč formou poukáz-
ky nebo formou elektronického 
platebního prostředku určeného 
k úhradě za sociální služby poskytnu-
té této osobě poskytovatelem sociál-
ních služeb, který je zapsán v registru 
poskytovatelů sociálních služeb.
Pokud výše úhrady za sociální služ-
by poskytnuté v kalendářním měsíci 
nedosáhne výše 1000 Kč, bude mož-
né nevyčerpanou část příspěvku po-
užít k úhradě za sociální služby po-
skytnuté ve dvou kalendářních mě-
sících následujících po kalendářním 
měsíci, za který příspěvek náleží.

Kdy se nepoužije poukázka? 
Výše uvedený způsob výplaty pří-
spěvku na péči se nepoužije, jestliže 
jsou osobě poskytovány pobytové 
sociální služby (domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, domovy 
pro seniory, domovy se zvláštním re-
žimem, chráněné bydlení, zdravot-
nická zařízení ústavní péče) nebo jí 
poskytuje pomoc speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového 
typu, a to i po část kalendářního 
měsíce. Tato výjimka platí i při zpět-
né výplatě příspěvku, při výplatě 
příspěvku z důvodu přechodu náro-
ků na jeho výplatu a při výplatě do 
ciziny.
Dále se uvedený způsob výplaty ne-
použije, pokud osobě nemohou být 
poskytovány sociální služby z toho 
důvodu, že v územním obvodu  obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností nepůsobí vhodný poskytovatel 
sociálních služeb nebo takový posky-
tovatel sociálních služeb nemá do-
statečnou kapacitu. Podmínkou při-
tom je, že osobě poskytuje potřeb-
nou pomoc osoba blízká, která byla 
uvedena v žádosti a příspěvek.
Forma poukázky nebude také uplat-
něna v případě, kdy je pomoc po-
skytována v plném rozsahu pouze 

Nejdůležitější změny
osobou blízkou, která byla uvedena 
v žádosti o příspěvek, popř. ohláše-
na podle § 21. Podmínkou přitom je, 
že tato pomoc je poskytována řádně, 
v plném rozsahu potřeb a při všech 
úkonech, které osoba podle výsled-
ku posouzení stupně závislosti není 
schopna zvládat.
 
O výplatě příspěvku rozhoduje obecní 
úřad obce s rozšířenou působností na 
žádost příjemce příspěvku podávané 
na tiskopisu předepsaném minister-
stvem. Tato žádost obsahuje rozpis 
činností, kterým osoba blízká doloží 
zajištění pomoci při úkonech, které 
osoba podle výsledku posouzení stup-
ně závislosti není schopna zvládat. 
Pokud obecní úřad zjistí, že pominuly 
důvody pro výplatu příspěvku pouze 
v peněžní formě, začne v následujícím 
kalendářním měsíci vyplácet příspě-
vek i formou poukázky. Poskytovatelé 
sociálních služeb jsou povinni akcep-
tovat úhradu formou poukázky nebo 
formou elektronického platebního 
prostředku.
Osoba blízká, jiná fyzická osoba, po-
skytovatelé pobytových sociálních slu-
žeb a speciální lůžková zařízení hos-
picového typu jsou povinny ohlásit 
úmrtí oprávněné osoby příslušnému 
obecnímu úřadu ve lhůtě 8 dnů ode 
dne úmrtí oprávněné osoby.

Kontrola využívání příspěvku
Novela zákona rovněž podrobněji 
rozvádí kontrolu využívání příspěv-
ku. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností má kontrolovat, zda byl 
příspěvek využit k zajištění pomoci, 
zda je pomoc poskytována osobou 
blízkou, jinou osobou nebo poskyto-
vatelem sociálních služeb zapsaném 
v registru. Dále má kontrola ověřo-
vat, zda je pomoc poskytována oso-
bou uvedenou v žádosti, zda rozsah 
a způsob pomoci odpovídá stanove-
nému stupni závislosti. V případě, 
kdy je pomoc poskytována osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou, 
je nutné prověřit, zda je tato osoba 
zdravotně způsobilá. Za zdravotně 
způsobilou se nepovažuje osoba, 
která má sama nárok na příspěvek, 
pokud ovšem nedoloží lékařským 
posudkem ošetřujícího lékaře, že je 
schopna pomoc poskytovat.  Obecní 
úřad kontroluje, zda byla s poskyto-
vatelem sociálních služeb uzavřena 
smlouva o jejich poskytování a zda 
byly skutečně poskytnuty sociální 
služby uhrazené formou poukázky 
nebo formou elektronického pla-
tebního prostředku. Rovněž bude 
obecní úřad kontrolovat, zda trvají 

skutečnosti, které jsou důvodem 
pro výplatu příspěvku ve stupni I 
(lehká závislost) pouze v peněžní 
formě. Na postup při kontrole se 
nevztahuje zákon o státní kontrole. 
O výsledku kontroly provede obecní 
úřad záznam do spisu s uvedením 
nedostatků a porušených právních 
předpisů. Záznam podepisují oso-
by kontrolující a se záznamem musí 
být seznámeni kontrolovaní. Zjistí-li 
obecní úřad v poskytovaných soci-
álních službách závažné nedostatky 
nebo zjistí-li, že tyto služby jsou po-
skytovány bez oprávnění k jejich po-
skytování, je povinen neprodleně pí-
semně informovat příslušný krajský 
úřad. (Bůh opatruj obce s rozšířenou 
působností a jejich sociální odbory-
poznámka autora.)

ZMĚNY V ČÁSTI TŘETÍ  
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nově byl přeformulován § 36 o po-
skytování zdravotních služeb v poby-
tových zařízeních sociálních služeb. 
Ošetřovatelská a rehabilitační péče je 
příslušným osobám poskytována pře-
devším prostřednictvím zaměstnanců 
těchto pobytových zařízení, kteří mají 
odbornou způsobilost k výkonu zdra-
votnického povolání podle zvláštního 
právního předpisu.
Podstatně rozšířen byl § 48: Pro vý-
kon ústavní výchovy nebo předběž-
ného opatření v domovech pro oso-
by se zdravotním postižením platí 
s ohledem na specifické potřeby osob 
se zdravotním postižením přiměřeně 
ustavení zákona o výkonu ústavní vý-
chovy nebo ochranné výchovy ve škol-
ských zařízeních o právech a povin-
nostech dětí, právech a povinnostech 
ředitele, nároku na kapesné a jeho 
výši.  
§ 73 dostal nový odstavec, který lze 
reinterpretovat následovně. Osoba, 
které jsou poskytovány sociální služ-
by v pobytových zařízeních a které 
by po úhradě nákladů za ubytování 
a stravu nezůstala částka stanovená 
zákonem (25 % příjmu v týdenních 
stacionářích, 15 % v ostatních poby-
tových zařízeních) je povinna dolo-
žit poskytovateli těchto sociálních 
služeb výši svého příjmu pro účely 
stanovení úhrady a neprodleně mu 
oznamovat změny příjmu, které mají 
na výši úhrady vliv.
V § 74 byla zpřesněna otázka úhrad 
rodičů za stravu a péči v případě dětí 
umístěných do domova na základě 
rozhodnutí soudu o nařízení ústavní 
výchovy.

ZÁKONA č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
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PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Drobné úpravy se týkají podmínek re-
gistrace. Novinkou je, že rozhodnutí 
o registraci pozbývá platnosti, jestliže 
poskytovatel sociálních služeb neza-
počne poskytovat sociální služby ve 
lhůtě do 6 měsíců od právní moci roz-
hodnutí o registraci
Za § 82 přibyl nový § 82 a. Registrují-
cí orgán kontroluje plnění podmínek 
stanovených pro registraci u poskyto-
vatelů sociálních služeb, kterým vydal 
rozhodnutí o registraci. Postup při této 
kontrole se řídí zákonem o státní kon-
trole. Registrující orgán je oprávněn 
ukládat poskytovatelům sociálních 
služeb opatření k odstranění nedo-
statků při této kontrole. Poskytovatel 
sociálních služeb je povinen splnit 
tato uložená opatření ve lhůtě stano-
vené registrujícím orgánem.
Také pokud jde o registr poskytovate-
lů sociálních služeb (§ 85), přibyly dal-
ší úkoly pro poskytovatele sociálních 
služeb i pro krajské úřady, především 
v podobě odstavců 5 a 6, které zní:
(5) Registr v elektronické podobě dále 

obsahuje údaje, podle kterých se 
sleduje kapacita, způsob zabez-
pečení a nákladovost jednotlivých 
sociálních služeb. Poskytovatel so-
ciálních služeb, který je zapsán v 
registru, je povinen tyto údaje sdě-
lovat krajskému úřadu na tiskopi-
su předepsaném ministerstvem, a 
to ve lhůtě do 30. 6. za předchozí 
kalendářní rok. Příslušný krajský 
úřad kontroluje správnost a úpl-
nost těchto údajů.

(6) Registr v elektronické podobě dále 
obsahuje údaje o výši poskytnuté 
dotace na příslušný kalendářní rok 
podle § 101 a 104 na jednotlivé so-
ciální služby. Tyto údaje do registru 
zapisuje ministerstvo, a to do 30. 4. 
příslušného rozpočtového roku.

A pod bodem 60 máme v novele záko-
na ještě jinou formulaci bodu 6 § 85, 
v níž je navíc zapisovatelem krajský 
úřad.
Přepracován byl dále § 89 – opatření 
omezující pohyb osob. A opět vzrůstá 
byrokracie. Poskytovatel musí o pou-
žití omezujících opatření informovat 
členy inspekčního týmu při provádění 
inspekce sociálních služeb. Ve lhůtě 
do 15 dnů po skončení kalendářního 
pololetí musí poskytovatel sociálních 
služeb písemně sdělit registrujícímu 
orgánu počet osob, u kterých byla tato 
opatření použita a četnost jejich pou-
žití podle druhů těchto opatření.

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatel sociálních služeb je po-
vinen umožnit členům inspekčního 
týmu dotazování osob, kterým posky-
tuje sociální služby, na záležitosti sou-
visející s poskytováním sociálních slu-
žeb, které jsou předmětem inspekce. 
Podmínkou přitom je, že osoba byla 
členem inspekčního týmu za účasti 

poskytovatele sociálních služeb pou-
čena o možnosti odmítnout rozhovor, 
a dala k rozhovoru souhlas. Tento 
souhlas se zaznamenává do záznamu 
o rozhovoru, který vyhotovuje člen in-
spekčního týmu.   
Krajský úřad a ministerstvo jsou 
oprávněny ukládat poskytovateli so-
ciálních služeb opatření k odstranění 
nedostatků zjištěných při inspekci. 
Poskytovatel sociálních služeb je po-
vinen splnit uložená opatření ve lhůtě 
stanovené krajským úřadem nebo mi-
nisterstvem a podat písemnou zprávu 
o jejich plnění, pokud si ji krajský úřad 
nebo ministerstvo vyžádá. Po podání 
písemné zprávy o přijatých opatřeních 
a jejich plnění lze provést následnou 
inspekci, na kterou se nevztahuje po-
žadavek, aby proběhla v místě posky-
tování sociálních služeb.

SPRÁVNÍ DELIKTY

Osoba blízká nebo jiná fyzická oso-
ba, která poskytovala oprávněné oso-
bě pomoc, se dopustí přestupku tím, 
že ve stanovené lhůtě neohlásí úmrtí 
oprávněné osoby. Za tento přestupek 
může dostat pokutu až 20 000 Kč.
Právnická osoba se dopustí správního 
deliktu, když (navíc k dosavadní úpra-
vě)
• ve stanovené lhůtě neohlásí úmrtí 

oprávněné osoby, které poskyto-
vala pomoc,

• nesplní lhůtu k podání žádosti o 
zrušení registrace,

• nesplní oznamovací povinnost, 
která jí ukládá neprodleně písem-
ně oznámit obecnímu úřadu ukon-
čení poskytování pobytové služby 
osobě, která se bez další pomoci 
a podpory může ocitnout v situaci 
ohrožující její život a zdraví, pokud 
tato osoba s takovým oznámením 
souhlasí,

• nezašle ve stanovené lhůtě a na 
předepsaném tiskopisu údaje o 
kapacitě, způsobu zabezpečení 
a nákladovosti sociálních služeb 
pro registr v elektronické podobě,

• nesdělí ve stanovené lhůtě údaje o 
použití omezujících opatření,

• nesplní ve stanovené lhůtě opat-
ření k odstranění nedostatků zjiš-
těných při inspekci nebo nepodá 
písemnou zprávu o jejich plnění,

• nesplní ve stanovené lhůtě opat-
ření k odstranění nedostatků zjiš-
těných při kontrole registračních 
podmínek,

• stanoví za poskytnutí sociální služ-
by vyšší úhradu, než je maximální 
výše úhrady stanovená provádě-
cím předpisem,

• odmítne úhradu za sociální služby 
formou poukázky nebo formou 
elektronického platebního pro-
středku.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit 
sociálnímu pracovníku další vzdělá-
vání v rozsahu nejméně 24 hodin za 

kalendářní rok, kterým si obnovuje, 
upevňuje a doplňuje kvalifikaci.
Stejná povinnost se týká všech pracov-
níků v sociálních službách. Účast na 
dalším vzdělávání se považuje za pro-
hlubování kvalifikace podle zvláštního 
právního předpisu. 
Další změny zákona se týkají akredita-
ce vzdělávacích zařízení a akreditace 
vzdělávacích programů. Vzhledem 
k předpokládané cílové skupině čte-
nářů je neuvádíme.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

MPSV do 31. března 2010 zahájí zadá-
vací řízení za účelem dodávky služeb 
k zajištění výplaty části příspěvku 
formou poukázky nebo elektronické-
ho platebního prostředku určeného 
k úhradě za sociální služby. Do doby 
zahájení realizace dodávky služeb se 
část příspěvku ve výši 1000 Kč bude 
vyplácet formou přímé úhrady a zajiš-
ťovat to budou obecní úřady obcí s roz-
šířenou působností. Podkladem bude 
potvrzení vyhotovené na tiskopisu 
předepsaném MPSV. Příjemce příspěv-
ku předá toto potvrzení poskytovateli 
sociálních služeb. Poskytovatel sociál-
ních služeb na základě potvrzení zašle 
žádost o úhradu za poskytnuté sociál-
ní služby v kalendářním měsíci přísluš-
nému obecnímu úřadu v elektronické 
podobě. Obecní úřad pak převede 
úhradu na účet poskytovatele.
Osobám starším 18 let, které budou 
v měsíci prosinci mít nárok na příspě-
vek na péči ve stupni I, doručí přísluš-
ný obecní úřad do 31. prosince 2009 
písemné oznámení o změně způsobu 
výplaty tohoto příspěvku od 1. ledna 
2010.
Poskytovatelé sociálních služeb spl-
ní ohlašovací povinnost uvedenou 
v § 85, odstavec 5 (viz výše – registr 
poskytovatelů) poprvé za rok 2009, 
a to do 31. května 2010. 
Odbornou způsobilostí k výkonu po-
volání sociálního pracovníka je absol-
vování akreditovaných vzdělávacích 
kurzů v rozsahu nejméně 200 hodin, 
za podmínky, že pracovník získal pře-
de dnem účinnosti tohoto zákona nej-
méně 10 let praxe při výkonu činnosti 
sociálního pracovníka a absolvoval 
před tímto dnem rekvalifikační kurz 
akreditovaný MŠMT. Tento zaměstna-
nec je povinen absolvovat akredito-
vané vzdělávací kurzy ve stanoveném 
rozsahu do 31. prosince 2013.    
Absolvování akreditovaného kvalifi-
kačního kurzu pro pracovníky v sociál-
ních službách se nevyžaduje u zaměst-
nance narozeného přede dnem 1. led-
na 1957, pokud přede dnem účinnosti 
tohoto zákona získal nejméně 2 roky 
praxe při výkonu činnosti pracovníka 
v sociálních službách.  

Pozn: Tento článek má informativní cha-
rakter a nenahrazuje přesné znění no-
vely zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 17. 
června 2009 (zákon č.206/2009 Sb.).  

Zpracoval Ing. Vladimír Hanzl
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K návrhu novely zákona 108/2006 Sb. 
vydala své stanovisko i Národní rada 
zdravotně postižených. Požádali jsme 
předsedu Václava Krásu o jeho názor 
na novelu, na to, co považuje za její 
přednosti a za nedostatky.

Přijatý zákon č. 206/2009 Sb., kterým se 
mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách je určitým kompromisem. MPSV 
ČR původně přistoupilo k přípravě no-
vely zákona o sociálních službách proto, 
že chtělo zastavit růst výdajů na sociální 
služby. Tento růst výdajů je však logický. 
Procházíme obdobím transformace soci-
álních služeb a každá změna s sebou nese 
určité náklady. Jsem přesvědčen o tom, že 
naše transformační náklady v oblasti so-
ciálních služeb nejsou nijak dramatické. 
Transformace bankovního sektoru stála 
500 mld. Kč, transformace sociálních slu-
žeb asi jednu desetinu této částky.
 
Z pohledu uživatelů považuji za zlepšení 
zákona o sociálních službách tyto úpravy:
 
1) § 7 odst. 2 - upřesňující ustanovení. 

Uvádí se, jaké subjekty mohou posky-
tovat péči závislým na pomoci jiné 
fyzické osoby (osobám se zdravotním 
postižením), aby byl nárok na příspě-
vek zachován. Pokud se nejedná o po-
skytovatele – fyzické osoby, musí být 
poskytovateli péče akreditované or-
ganizace, nebo hospice, či lůžková 
zařízení. Toto zpřesnění má pozitivní 

dopad pro příjemce dávky, neboť mu 
dává větší volnost ve výběru a při hos-
pitalizaci mu nárok zůstává zachován.

 
2) § 8a - ustanovení vylepšuje pro osoby 

do 18 let věku hranici pro nárok na po-
skytování příspěvku na péči v 1. stup-
ni, a to z 5 nezvládnutých úkonů na 
4 úkony (hranice pro závislou osobu).

 
3) § 10 - přidán 2. odstavec. U osoby do 

18 let věku je stanoveno, že se považu-
jí za nezvládnuté úkony i úkony, které 
by sice dítě bez zdravotního postiže-
ní nezvládalo z důvodu jeho věku (za 
normálních okolností se k takovým 
úkonům, jako nezvládnutým, nepřihlí-
ží), ale i při nich, z důvodu zdravotního 
stavu,  potřebuje mimořádnou pomoc. 
Jde jednoznačně o ustanovení vylep-
šující nárok osob do 18 let věku.

 
4) § 11 odst. 1d, 2d - byla zvýšena část-

ka příspěvku na péči ve IV. stupni 
z 11 000 Kč na 12 000 Kč, a to jak 
u osob do 18 let věku, tak nad 18 let 
věku. Opatření je jednoznačně pozi-
tivní, i když částka příspěvku v tom-
to stupni je stále ještě nedostačující, 
s ohledem na častou potřebu péče 
o tyto osoby, 24 hodin denně a každý 
den v měsíci.

 
5) § 14a - zpřesněno celé znění odstavce.

a) Ze znění jsou vyjmuty pobyty ve 
školském zařízení pro výkon ústav-

ní výchovy nebo ochranné výcho-
vy, s výjimkou dětského domova, 
nebo pobyt ve výkonu vazby, nebo 
trestu odnětí svobody.

b) Nárok na příspěvek na péči neza-
niká, pokud občan sice pobývá 
v nemocničním zařízení nebo lé-
čebném zařízení více než kalen-
dářní měsíc, ale spolu s ním tam je 
též přijata osoba, která je uvedena 
v žádosti o příspěvek jako osoba 
poskytující pomoc, příp. ohlášena 
jako tato osoba.

c) Pokud osoba v tomto zařízení 
pobývá celý kalendářní měsíc a 
více, výplata příspěvku se zastaví 
1. dnem měsíce následujícího po 
přijetí osoby do tohoto zařízení 
a zase se obnoví prvním dnem mě-
síce, v němž pobyt osoby netrval 
celý kalendářní měsíc.

 
6) § 101 odst. 8 - dosavadní způsob finan-

cování sociál. služeb se prodlužuje až 
do 31. prosince 2011.

 
Zásadně problematické pro osoby se zdra-
votním postižením jsou změny u poskyto-
vání příspěvku na péči v I. stupni, a to jak 
u podávání žádostí o něj, při povinnostech 
hlásit změny pečujícími osobami (při ne-
nahlášení úmrtí svěřené osoby je možno 
dostat pokutu i 20 000 Kč), při hospitali-
zaci, i při vyplácení příspěvků (možnost 
hradit služby poukázkami).

Václav Krása, předseda NRZP ČR

NRZP ČR k novele zákona: Je to kompromis
AKTUÁLNÍ TÉMA
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Ing. Vladimír Hanzl

Keynes zakončil své nejznámější dílo 
– Obecná teorie zaměstnanosti, úroku 
a peněz – těmito slovy: „…myšlenky 
ekonomů a politických filosofů, ať už 
ty správné nebo ty mylné, jsou  mno-
hem mocnější než se obecně připouš-
tí. Svět je vskutku řízen trochu jinak. 
Praktici, kteří si o sobě myslí, že jsou 
zcela oproštěni od jakýchkoliv inte-
lektuálních vlivů, jsou obvykle otroky 
nějakého zesnulého ekonoma. Šílenci 
u moci, kteří naslouchají hlasům shů-
ry, odvozují svou posedlost z toho, 
co napsal nějaký akademický pisálek 
o několik let dříve. Jsem si jist, že síla 
nezcizitelných práv se mohutně pře-
hání v porovnání s postupným proni-
káním myšlenek. Nikoliv bezprostřed-
ním, ale s určitým časovým odstupem, 
neboť v oblasti ekonomické a politické 
filosofie není mnoho lidí, kteří by po 
dosažení věku dvaceti pěti nebo třice-
ti let byli ovlivněni novými teoriemi, 
takže myšlenky, které státní úředníci 
a politici a dokonce i političtí agitáto-
ři aplikují na současné události, prav-
děpodobně nebudou nejnovější. Ale 
jsou to myšlenky, nikoliv nezcizitelná 
práva, které se dříve či později stanou 
nebezpečnými, ať už přinesou dobro 
nebo zlo.“

Docela by mě zajímalo, jaké myšlenky 
a kterého ekonoma skrytě ovlivnily 
bývalého a možná i budoucího minis-
tra financí  při jeho úmyslu nechat se-
stavit tváří v tvář celosvětové finanční 
krizi státní rozpočet na základě před-
pokladu pětiprocentního růstu HDP. 
Rovněž jeho uklidnění veřejnosti slo-
vy, že letos budeme bohatnout trochu 
méně než vloni, nepochybně vstoupí 
do dějin. Někteří novináři už  pasovali 
pana Kalouska na nejlepšího minis-
tra financí, jakého jsme kdy měli. To 
se asi pánové Rašín a Engliš obracejí 
v hrobě. A soudruh Žák taky. Pokud 
bychom aplikovali Keynesův postřeh 
týkající se věku, do kterého jsou lidé 
ovlivňováni určitými teoriemi, pak by 
to znamenalo, že pan Kalousek byl 
pravděpodobně nejvíce ovlivněn ně-
jakým kursem marxistické politické 
ekonomie, který absolvoval za svých 
studií. Pokud se ovšem v přestroje-
ní nezúčastnil Klausových seminářů, 
kde se prezentovaly teorie nemarxis-
tické nebo si nějakou tu nemarxis-
tickou knihu, která občas vyšla (sa-
mozřejmě s patřičným pravověrným 
komentářem) v nakladatelství Acade-
mia, iniciativně nepřečetl. 
Ale nechme Kalouska Kalouskem, ten 
se nás ještě natrápí, neb je nezničitelný 
jak strana lidová, z níž tak mazaně ode-
šel, a vraťme se k úvaze, jaké myšlen-
ky se plíží v hlavách českých státních 

úředníků a zákonodárců v případě so-
ciálních služeb. Nebudu jízlivě předpo-
kládat, že žádné, ale mám neblahé tu-
šení, že jsou to myšlenky o otcovském 
státě, který se dobrotivě jak stařičký 
mocnář stará o blaho svých občanů, 
o státě, v němž výstřelky trhu prozíra-
vě odstraňuje neviditelná ruka státní 
byrokracie, která přitom neopomene 
svým známým přišoupnout nějakou tu 
lukrativní státní zakázku.
Nechci tvrdit, že v sociální sféře pracují 
pouze stoupenci socialistických myšle-
nek. Můžeme poměrně často zaslech-
nout hlasy o trhu, cenové deregulaci, 
marketingu atp. Jenže občas to mají 
tito lidé „dajaké zmätené“, jak říkával 
major Terazky. Nedávno jsem se např. 
dozvěděl, že nedostatečná nabídka po-
bytových zařízení je příčinou toho, že 
v České republice neexistuje popř. ne-
může fungovat trh sociálních služeb. 
A tento fakt je prý také podpůrným ar-
gumentem oprávněnosti inspekcí kva-
lity.  Je tomu samozřejmě jinak. Ochro-
mení trhu sociálních služeb je příčinou 
nedostatečné nabídky pobytových 
sociálních služeb. Trh pobytových soci-
álních služeb je zmrzačen řízením cen 
a všezahrnující státní regulací, která 
se plete absolutně do všeho – včetně 
určování, co je kvalitní sociální služba. 
Odstranění cenové regulace, usnadně-
ní vstupu do odvětví, likvidace admi-
nistrativních bariér a  odstranění do-
tací (které jsou nejen jedním ze zdrojů 
tržních deformací, ale i příčinou vzni-
ku sociálních nespravedlností) – to je 
cesta k vytvoření fungujícího trhu soci-
álních služeb. Ale nechci se opakovat. 
Už jsem na toto téma psal – viz článek 
Modely financování sociálních služeb 
v Rezidenční péči č. 1/2009.
Pokračujme tedy ve stopování myšlen-
kového plížení, tentokrát v novele zá-
kona o sociálních službách. Z novely 
zákona je patrné, že tu pronikají pře-
devším myšlenky paternalistické a so-
cialistické – vše se vylepší  restrikcemi 
a sankcemi. Dále se mi zdá, že každá 
další novela zákona o sociálních služ-
bách jako by podemílala původní důvo-
dy přijetí tohoto zákona – tj. možnost  
uživatele sociální služby svobodně vo-
lit formu sociální služby a také jejího 
poskytovatele. Navíc se stát jakoby do-
stává do úlohy nadháněče klientů pro 
poskytovatele sociálních služeb. Ti by 
se přece měli starat především sami, 
aby měli zákazníky. A konečně posled-
ním principem je snaha hodit problé-
my níže na obce a kraje, ať si poradí, 
jak chtějí. Nějaké peníze na to dáme, 
ale zda to bude stačit, nevíme.
Hlavním restriktivním opatřením no-
vely zákona je změna způsobu výplaty 
příspěvku na péči ve stupni I (lehká zá-

vislost), kdy polovina tohoto příspěvku 
by měla být vyplácena formou poukáz-
ky nebo formou elektronického pla-
tebního prostředku. Z tohoto principu 
jsou četné výjimky, o nichž píšeme na 
jiném místě. Zmíněná restrikce byla 
navržena na základě tvrzení o zneuží-
vání příspěvku na péči a o neochotě 
uživatelů sociálních služeb participo-
vat na úhradě nákladů za sociální služ-
by. Tato tvrzení ovšem nebyla nikdy 
doložena. Podle materiálu NRZP ČR 
je více než čtvrtina příjemců příspěv-
ku na péči v prvním a druhém stupni 
klienty celoročních pobytových zaříze-
ní. Další téměř polovina příjemců je 
v domácí péči, přičemž zároveň využí-
vá služby registrovaných poskytovatelů 
sociálních služeb. Pouze přibližně 25 % 
příjemců příspěvku na péči v prvním 
a druhém stupni nevyužívá žádné služ-
by od registrovaných poskytovatelů so-
ciálních služeb.
Podle mého názoru přínosy nového 
způsobu výplaty příspěvku na péči bu-
dou nižší než náklady (na dodávku slu-
žeb k zajištění výplaty části příspěvku 
v nové podobě, náklady na tiskopisy, 
náklady na kontrolu, jednorázové ná-
klady na poštovné, nepochybně vzros-
tou i mzdové náklady obcí s rozšířenou 
působností). Jako daňového poplatní-
ka by mě zajímalo, zda byl proveden 
propočet nákladů a přínosů nového 
způsobu výplaty příspěvku a jakou má 
tento propočet podobu.
Zavedení nového způsobu výplaty 
příspěvku na péči je příkladem toho, 
kdy vítězí ideologie nad ekonomickým 
myšlením. Dalo by se říci: vážení, na ta-
kový objem peněz na výplatu příspěvku 
na péči ve stávající ekonomické situaci 
nemáme zdroje a tak příspěvek na péči 
ve stupni I zrušíme. Ale to nejde, naši 
političtí soupeři by nás pěkně očernili, 
to si nemůžeme dovolit. Anebo je mož-
nost, že zavedeme daň na péči, ob-
dobnou té, jakou mají v SRN, abychom 
získali dodatečné zdroje. Ale to samo-
zřejmě ideologické floskule nedovolu-
jí, my jsme přece zásadně proti zvyšo-
vání daňové zátěže. A tak se nakonec 
vymyslí typické byrokratické řešení, je-
hož přínosy jsou velmi problematické. 
Ale ty už poté nikdo nezkoumá. Kdo by 
si také hanil své vlastní výtvory.
Novela zákona o sociálních službách 
přináší další práci navíc i krajům a po-
skytovatelům sociálních služeb. Velmi 
podstatně rozšiřuje počet skutečnos-
tí, které jsou nově správními delikty 
a také zavádí přestupek pro fyzické 
osoby. Lépe nemohl být restriktivní 
charakter novely spojený s enormním 
nárůstem papírování zdůrazněn.

Ing. Vladimír Hanzl
hanzl@marcom-praha.cz

HYDE PARK
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Na dofinancování sociálních slu-
žeb se našlo ještě 800 milionů Kč. 
Jakým způsobem a podle jakého 
klíče tyto peníze budete rozdělo-
vat?
5. srpna 2009 schválil Rozpočtový 
výbor Poslanecké sněmovny P ČR 
přesun částky 800 mil. Kč v rámci 
rozpočtové kapitoly 313 MPSV k do-
financování sociálních služeb v roce 
2009. Částka byla dohodnuta během 
několika jednání se zástupci Komise 
pro sociální záležitosti Asociace kra-
jů ČR, a to i za účasti pana ministra 
JUDr. P. Šimerky, kteří avizovali kri-
tickou situaci zejména v jimi zřizo-
vaných organizacích poskytujících 
pobytové sociální služby. Vyčíslený 
požadavek byl projednáván na inten-
zivních jednáních mezi panem mi-
nistrem a ministrem financí Ing. E. 
Janotou a v rámci dohody byl připra-
ven návrh výše uvedené částky, jejíž 
přesun nejdříve schválila vláda ČR a 

poté Rozpočtový výbor Poslanecké 
sněmovny P ČR. Na jednání již výše 
zmíněné Komise pro sociální záleži-
tosti AK ČR byl se zástupci krajských 
samospráv, kteří celé navýšení inici-
ovali, zvolen klíč k určení směrného 
čísla pro jednotlivé kraje. 
Rozdělení 800 mil. Kč pro jednotlivé 
kraje bylo stanoveno tak, aby podíl 
celkových dotací poskytnutých v rám-
ci jednotlivých krajů v roce 2009 byl 
obdobný jako v roce 2008. Vzhledem 
k tomu, že požadavek vzešel ze stra-
ny krajů, bylo dojednáno, že částka 
navýšení 800 mil. Kč bude určena 
pouze pro sociální služby podporo-
vané v rámci Programu podpory A, 
tj. sociální služby s místní, regionální 
působností.
Každému kraji pak bylo rozesláno 
toto směrné číslo s požadavkem, aby 
vypracoval návrh rozdělení tohoto 
směrného čísla pro jednotlivé sociál-
ní služby s termínem 24. srpna 2009. 

Kraje prostřed-
nictvím kraj-
ských úřadů 
připravily ná-
vrh na dofinan-
cování sociál-
ních služeb z 
celkové částky 
800 mil. Kč. 
Tento návrh 
bude předlo-
žen a projed-
nán Dotační 
komisí MPSV 7. září 2009.

Kdy tyto prostředky dostanou 
kraje k dispozici? Stačí je vůbec 
do konce roku přerozdělit? 
Po odsouhlasení výsledků z jednání 
Dotační komise MPSV pro oblast soci-
álních služeb panem ministrem bude 
zahájeno zpracování těchto částek 
v rámci ekonomického systému MPSV 
tak, aby jednotlivé kraje obdržely na 

Mgr. Štěpánka
Filipová

Jaká je nyní finanční situace po-
skytovatelů pobytových služeb ve 
vašem kraji?

Nejistota způsobená nesystémovým 
financováním ze strany státu u posky-
tovatelů sociálních služeb v ÚK nadá-
le přetrvává, ale troufám si tvrdit, že 
situace již není tak kritická. Podařilo 
se nám u ministra Šimerky (MPSV) zís-
kat 800 mil. Kč na dofinancování so-
ciálních služeb do regionů, přestože 
cesta k těmto penězům nebyla vůbec 
snadná.
Neziskovkám, které poskytují přede-
vším terénní a ambulantní služby, ale 
i jiné druhy sociálních služeb (azylové 
domy, nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež, podpora samostatného byd-
lení aj.), kraj vychází vstříc maximálně, 
již od loňského roku realizujeme pro-
jekt „Sociální služby v Ústeckém kraji“, 
financovaný v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 
ESF, zaměřený na nákup vybraných 
druhů sociálních služeb formou veřej-
ných zakázek. Tento projekt realizuje-
me v těsné spolupráci s obcemi a pro-
střednictvím něho mají neziskové or-
ganizace, které v jednotlivých částech 
regionu působí, zajištěno financování 
svého provozu na 3 roky dopředu. 
Mohou tudíž plánovat rozvoj orga-
nizace, což lze při jednoletém finan-

cování velice 
obtížně. 
Pobytová zaří-
zení krajů a ob-
cí mají stále 
problémy a pra-
cují v maximál-
ně úsporných 
režimech, pro-
tože splátky do-
tací od státu 
se každoročně 
zpožďují a část-
ka určená na dofinancování přijde do 
těchto zařízení nejdříve v říjnu. U kraj-
ských zařízení jsme proto v průběhu 
roku přistoupili k poskytnutí návrat-
ných finančních výpomocí z krajského 
rozpočtu a navýšili jsme i příspěvek 
zřizovatele.

Musely se některé služby omezit, 
či někteří poskytovatelé skončili?
Poskytovatelé museli obracet každou 
korunu, což se týká především inves-
tic, ale i drobných oprav a údržby. 
Neziskové organizace musely omezit 
svůj provoz, většina z nich poskytu-
je více druhů sociálních služeb, tu-
díž některé služby omezily na úkor 
jiných, ale nemám zprávy o tom, že 
by některá organizace v kraji úplně 
zanikla. Myslím, že poskytovatelé již 
v tomto nekoncepčním systému něja-

kou dobu žijí, tudíž si umějí většinou 
poradit.

MPSV nyní celostátně dofinancuje 
sociální služby částkou 800 mili-
onů korun. Podíl z ní pro váš kraj 
má dorazit začátkem října. Jakým 
způsobem budou tyto peníze roz-
děleny? 
Při rozdělení této částky (návrh kraje 
– není jisté, zda jej MPSV bude akcep-
tovat) bylo postupováno podle násle-
dujících pravidel:
1. Služby, u kterých byly již uzavřeny 
smlouvy s poskytovateli v rámci in-
dividuálního projektu kraje (veřejné 
zakázky na služby), nebyly navrženy 
k dofinancování 
2. Ostatním službám bylo navrženo 
dofinancování tak, aby výsledná do-
tace byla jednotným procentním po-
dílem z návrhu podpory v souhrnné 
žádosti kraje na rok 2009.
3. Službám, u kterých je částka vypoč-
tená podle bodu 2 menší než přidě-
lená dotace MPSV na rok 2009 (stav 
po 1. dofinancování), byla ponechána 
vyšší – tj. již přiznaná – částka.

Tento přístup byl uplatněn jednotně 
u všech poskytovatelů sociálních slu-
žeb bez rozdílu v právní formě organi-
zace. Koeficient byl vztažen k návrhu 
podpory v souhrnné žádosti kraje.  Při 

Bc. Jana 
Ryšánková

FINANČNÍ 

POSKYTOVATELÉ 
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Na otázky Rezidenční péče odpovídá 
Mgr. Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení 
styků s veřejností a tisková 
mluvčí MPSV

Jaká je situace poskytovatelů 
v Ústeckém kraji se redakce zeptala
Bc. Jany Ryšánkové, členky Rady 
Ústeckého kraje pro oblast sociálních 
věcí.

stanovení návrhu podpory v souhrnné 
žádosti byly původní požadavky posky-
tovatelů sociálních služeb posouzeny 
v souladu se Zásadami posouzení žá-
dostí poskytovatelů sociálních služeb 
pro rok 2009. Vedle toho byly zohled-
něny údaje o financování jednotlivých 
služeb v minulých letech, průměrné 
náklady a průměrná dotace MPSV na 
jednotku výkonu v daném druhu soci-
álních služeb v kraji v roce 2008. Též 
byla zohledněna předpokládaná me-
ziroční inflace. Rozhodným kritériem 
pro návrh podpory byla i potřebnost 
služeb definovaná ve střednědobých 
plánech rozvoje sociálních služeb kra-
je a obcí. 

Jak vidíte budoucnost financování 
sociálních služeb? MPSV doporu-
čuje zapojit do financování zejmé-
na rozpočty územních samospráv, 
tj. krajů a obcí a platby od zdravot-
ních pojišťoven. Jaký je Váš názor?
Budoucnost bez vytvoření jasného 
a průhledného systému financování 
sociálních služeb bude stejná jako do-
sud, tedy neuspokojivá a nejistá, jak 
pro uživatele (klienty), tak pro zaměst-
nance a jednotlivé poskytovatele, bez 
ohledu na jejich zřizovatele.
Proto se chystáme aktivně zapojit do 
projektu MPSV, který bude hledat opti-
mální způsob financování spravedlivý 

pro všechny. Bude to nelehká cesta, 
ale spoléhat se na to, že kraje či obce 
naleznou ve svých rozpočtech náhle 
několik desítek či stovek milionů na 
financování sociálních služeb, je ne-
reálné. Bylo by to vždy na úkor jiných 
veřejných služeb a do rozpočtů samo-
správ by na tyto služby musely nejdří-
ve začít proudit peníze, podobně jako 
je tomu v jiných resortech (např. škol-
ství). Platby od zdravotních pojišťoven 
jsou dalším zdrojem financování, kte-
rý patří dnes mezi ty méně význam-
né (max. do 10 % rozpočtu zařízení), 
jelikož se stále nedaří přesvědčit po-
jišťovny o tom, že některé zdravotní 
výkony v zařízeních sociální péče jsou 
zcela totožné s těmi, které poskytují 
zdravotnická zařízení. Z našich kalku-
lací vychází, že v našich domovech pro 
seniory a ÚSP je hrazen pouze každý 
pátý výkon a rozdíly mezi výší úhra-
dy toho samého výkonu v nemocnici 
a v ÚSP jsou mnohdy propastné. Při-
tom i v našich zařízeních pracuje 
kvalifikovaný zdravotnický personál 
a hranice mezi zdravotními výkony po-
skytovanými zejména seniorům v ne-
mocnici, LDN či domově pro seniory 
se pomalu stírá.

Novela zákona 108 Sb. by měla 
zamezit zneužívání příspěvku 
na péči – hlavně v 1. a 2. stupni. 

Jeho výplata a kontrola bude pro 
příslušné orgány administrativně 
nejnáročnější. Jak se díváte na 
názor jej zrušit nebo radikálně 
snížit jeho výši a o takto ušetřené 
prostředky posílit dotace poskyto-
vatelům?
Ke zneužívání příspěvku na péči pro-
kazatelně dochází, ovšem kontrola 
v této oblasti je poměrně obtížná. Ne-
dělám si proto příliš velké iluze o tom, 
že pověřené obce nápor administrati-
vy v této oblasti zvládnou. Příspěvek 
v některých případech slouží spíše 
jako „vnoučkovné“ na přilepšení ro-
dinným příslušníkům uživatele, ne-
závisle na tom, zda se rodina o něho 
skutečně stará. Vítám zpřísnění pra-
videl, které by mělo zamezit zneuží-
vání příspěvku na péči, především 
v 1. stupni postižení, zavedením pouká-
zek na nákup sociální služby. Žadatelé 
o příspěvek budou také nově povinni 
uvést, kdo a jak jim bude péči posky-
tovat, jinak na příspěvek nebudou mít 
nárok. Ušetřené peníze by měly pod-
le mého názoru posílit příspěvky na 
těžší stupně postižení u lidí, kteří jsou 
zcela odkázáni na pomoc zdravotníků 
nebo své rodiny. Vítám také to, že na 
příspěvek ve výši 2000 korun by měly 
mít nyní nárok i děti trpící například 
cukrovkou, celiakií nebo nádorovými 
a některými dalšími onemocněními. 

své účty částky pro jednotlivé soci-
ální služby na přelomu měsíce září 
a prvního týdne v říjnu, tedy v zápětí 
po vyplacení 3. řádné splátky dotace 
z původní 4,5 mld. Kč a druhé splátky 
navýšení o 1,5 mld. Kč, jejíž termín vý-
platy je 30. září t.r.

Mohou poskytovatelé doufat, 
že se letos nějaké další prostřed-
ky v rozpočtu najdou?
Celkově půjde do systému sociálních 
služeb na neinvestičních dotacích 
suma 6,8 mld. Kč a vzhledem k situ-
aci ve veřejných financích lze předpo-
kládat, že tato částka je pro rok 2009 
definitivní.

Jaká je perspektiva státních do-
tací poskytovatelům sociálních 
služeb pro příští rok?
Jak již bylo zmíněno, Česká republi-
ka stejně jako další členské státy Ev-
ropské unie prochází celosvětovým 

ekonomickým útlumem, který se ne-
gativně projevuje jak na příjmové 
stránce státního rozpočtu, tak na 
výdajové stránce. MPSV v současné 
době intenzivně spolupracuje s mi-
nisterstvem financí na přípravě ná-
vrhu státního rozpočtu pro rok 2010 
s cílem, aby byly sociální služby v ČR 
pro rok 2010 finančně zajištěny. Na 
tomto místě je důležité zmínit, že 
bude nutné, a to na úrovni jednot-
livých poskytovatelů sociálních slu-
žeb, zapojit do financování také dal-
ší finanční zdroje, zejména rozpočty 
územních samospráv, tj. krajů a obcí, 
zdroje zdravotních pojišťoven za 
zdravotní péči poskytovanou v sociál-
ních službách a dbát na výběr úhrad 
od klientů za poskytování základ-
ních činnosti, které stanoví zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcí právní předpis vy-
hláška č. 505/2006 Sb. Dalším vý-

znamným finančním zdrojem, a to 
pro poskytovatele služeb sociální 
prevence, jsou tak zvané „Indivi-
duální projekty krajů“ k zajištění 
poskytování služeb sociální pre-
vence na svém území anebo fi-
nance z výzev grantových projektů 
v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), blíže 
na internetové adrese http://www.es-
fcr.cz/07-13/oplzz. 
Pokud se týká vlastní částky pro fi-
nanční zajištění sociálních služeb 
pro rok 2010, není možné v současné 
době vyjednávání o návrhu státní-
ho rozpočtu pro rok 2010 operovat 
s žádnou částkou, neboť by se jedna-
lo o nepodložené informace.

Mgr. Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení 

styků s veřejností 
a tisková mluvčí MPSV

INJEKCE

OBRACEJÍ 
KAŽDOU KORUNU
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Dáte nám recept na to, jak projít 
úspěšně celým procesem inspek-
cí?
Dávat všeobecný recept asi nelze. 
Každé zařízení je jiné, má svá specifi-
ka, má své jedinečné výhody ale i svá 
negativa, která někdy ani nelze od-
stranit (historické budovy, nevhodné 
prostory apod.). My máme tu výho-
du, že Domov pro seniory je teprve 
tři roky stará budova, která už byla 
stavěna se záměrem, aby klienti měli 
co největší soukromí. Zároveň, aby 
se mohli scházet na mnoha místech 
a v různých odpočinkových zónách. 
Již při výstavbě, nad rámec původní-
ho projektu, se podařilo zavést téměř 
na všechny pokoje přívody vody. Tím-
to je v každém pokojíku nejen vlast-
ní sociální zařízení (sprchový kout, 
WC, umyvadlo), ale i malý kuchyňský 
kout s dřezem. Na úkor tohoto kroku 
bylo sice poníženo vybavení pokojů 
nábytkem, avšak to se ve svém dů-
sledku ukázalo jako přínosné, neboť  
klienti si mohou do našeho zařízení 
brát své oblíbené části svého nábyt-
ku. Díky tomu se mnohé pokojíčky 
našich klientů nijak neodlišují od 
bytů jejich vrstevníků mimo Domov. 
K úspěšnému výsledku při inspekci 
nám dále velice napomohla spolu-
práce se školící firmou. Lektoři ze 
školící firmy s námi procházeli stan-
dard po standardu. Vždy do příští 
návštěvy nám uložili úkoly (vesměs 
jiné definice, stylizace v psaných 
materiálech, atd.).  Tímto jsme za po-
mocí školící inspekce zdokonalovali 
standardy. Výhodou byl pro nás větši-
nou jejich výrok: „Péči o klienta máte 
na vysoké úrovni, ale nedostatečně 
nebo špatně popsanou“. Nemuseli 
jsme tudíž předělávat myšlení a ná-
vyky zaměstnanců, ale pouze písem-
né materiály. Zaměstnanci si také 
zvykli na přítomnost cizích lidí, kteří 
je kontrolovali, a při ostré inspekci 
je přítomnost inspektorů nechávala 

Rezidenční péče poměrně často informovala o průběhu inspekcí v zařízeních, které jimi nepro-
šly. Tentokrát přinášíme pohled z opačného pólu – z domova pro seniory v Lanškrouně, který 
při inspekci dostal plný počet bodů, údajně jako jediný v krátké historii inspekcí. Na naše 
otázky odpovídá Ing. Milan Minář, ředitel Sociálních služeb Lanškroun.

klidnými a nebyli stresováni. Při in-
spekci, samozřejmě také přičiněním 
profesionálního přístupu našich in-
spektorů, pak vládla na Domově přá-
telská a příjemná atmosféra. 

Dostal jste plný počet bodů ve 
všech kritériích?
Především jsem toto ocenění nedo-
stal já, ale celý tým Domova. Snažím 
se nerozlišovat zaměstnance podle 
výše jeho pracovního postu. Všich-
ni zaměstnanci jsou pro mne stejně 
důležitým článkem do bezchybného 
chodu Domova. Potom odpověď zní 
ano, tento tým byl ohodnocen ve 
všech kritériích plným počtem bodů. 
K tomuto hodnocení nám opět dopo-
mohla shoda příznivých okolností. 
Vůbec si nemyslím, že jsme bezchyb-
ní. Já sám bych naše zařízení hodno-
til většinou na 2,4 - 2,6 bodů. Bodové 
hodnocení by asi mělo být alespoň 
pětibodové, takto to mají inspekto-
ři velice těžké. U nás se asi většinou 
přiklonili k většímu počtu bodů.
 
Jak hodnotíte práci inspekčního 
týmu?
Jak už jsem naznačil v minulé odpo-
vědi, tým se choval velice profesionál-
ně, vůbec nenarušoval chod Domo-
va, snažil se být „neviditelný“. Všichni 
zaměstnanci se shodli na tom, že je 
šlo považovat jen za odborníky, kteří 
přišli na exkurzi a chtěli se naučit jak 
se to dělá u nás. I u klientů si získali 
sympatie jejich neformálními přístu-
py (zapojení se do aktivit, rozhovory 
s respodenty prý připomínaly běžné 
besedování).

Často se setkáváme s názorem, že 
zavádění standardů kvality obná-
ší příliš mnoho administrativy a je 
byrokratické. Jaký je Váš názor?
S tím musím souhlasit. „Školící in-
spekce“ nám nevytýkala způsob po-
skytování péče, ale vlastní popsání a 

zdokumentování naší činnosti. Aby-
chom s úspěchem prošli, nemuseli 
jsme měnit nic na chodu zařízení, 
ale museli jsme nakrmit „byrokratic-
kého šimla“.
  
Jaký byl postoj personálu k zavá-
dění standardů?
Bylo jim vysvětleno, proč to tak je, co 
se po nich vyžaduje, a že jeden bez 
druhého jsme ztraceni. Všichni se 
tedy  ke standardům postavili čelem. 
Prostě jeden za všechny a všichni za 
jednoho.

V čem vidíte přínos standardů 
a co byste doporučoval změnit?
Určitě jsem pro to, mít nastavená jasná 
měřítka kvality. Standardy nám také 
přinesly určité stmelení kolektivu, 
zvýšení kvalifikací obslužného perso-
nálu, uvědomění si důležitosti každé-
ho zaměstnance. Určitě bych změnil 
stupnici hodnocení minimálně na pět 
nebo i deset bodů s tím, že na úspěšný 
výsledek by stačilo 75 % bodů.
  
Jaký je Váš názor na individuální 
plánování u seniorů?
Individuální plánování má smysl 
u klientů, kteří nejsou postižení de-
mencí a chtějí plánovat. Aby měli 
klíčoví pracovníci trauma z faktu, že 
jejich klient odmítá plánovat nebo 
prostě není schopen plánovat, to je 
špatné.
  
Jak je na tom zařízení v součas-
nosti finančně? Ustáli jste zkráce-
né dotace?
Zatím žijeme, ale je velice špatná at-
mosféra. Na jedné straně je nám při-
kazováno školit zaměstnance, roste 
administrativa, zvyšuje se náročnost 
péče o přibývající imobilní klienty, 
a na druhé straně se dovídáme, že 
pro příští rok není ve státním rozpoč-
tu na naše služby plánována žádná 
částka… 

Lenka Kaplanová

Tým zaměstnanců: Jeden za všechny a všichni za jednoho

Sociální služby Lanškroun vznik-
ly 1. 6. 2006 a jejich součástí byla 
pouze pečovatelská služba, 
poskytující své služby v terénu 
a v bývalém Penzionu – domově 
pro důchodce. Ten se právě 
k 1. 6. 2006 přetransformoval 
na Dům s pečovatelskou službou. 
Nový Domov pro seniory s ka-
pacitou 85 lůžek, jako další část 
Sociálních služeb Lanškroun, byl 
uveden do provozu v říjnu 2006. 
Poslední součástí jsou i od letoš-
ního února nově poskytované 
odlehčovací služby s kapacitou 
4 lůžka.     

INSPEKCE BEZ ZTRÁTY KVĚTINKY



NORK, s.r.o., Antala Staška 34, 140 00 Praha 4

www.nork.cz, info@nork.cz
tel.: 721 204 843, fax: 296 508 490

Dodavatel tekutých pracích 
a čistících prostředků a strojního 
vybavení prádelen a kuchyní

Prádelenské provozy:
�� Dodávky prádelenských strojů

�� Montáž dávkovacích systémů a dodávky 

tekutých pracích prostředků

�� Řízení ekonomiky prádelen

�� Reference ve více než 230 prádelnách 

DD a ÚSP

Kuchyňské provozy 
a úklid:
�� Dodávky zařízení pro kuchyně

�� Řešení sanitace kuchyňských provozů 

a komplexního úklidu

�� Úklidové stroje
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Bouře kritiky se snesla na hlavu stře-
dočeského hejtmana Ratha, který se 
rozhodl prověřit projekty chráněného 
bydlení v kraji. Inspiroval ho k tomu 
konkrétní případ chráněného bydle-
ní pro klienty Domova pod Lipami ve 
Smečně, který označil za předražený 
a neefektivní. Klienti bydlí v panelo-
vých bytech ve Slaném a jezdí praco-
vat každý den do ústavu ve Smečně. 
V bytech ve Slaném jen přespávají, 
a i když je s nimi asistent, jsou pro-
blémy se sousedy. Navíc je projekt 
financován z peněz EU, a když dota-
ce skončí, bude kraj muset tento pro-
blém řešit svými prostředky. 
Hejtman Rath uvažuje, že chráněné 
byty by měly být v blízkosti „domov-
ského“ ústavu, aby klienti mohli i na-
dále udržovat své kontakty, stravovat 
se v ústavu, pracovat tam na krátké 
úvazky atd. Kraj provedl analýzu chrá-
něného bydlení. Jaká je nyní situace, 
jsme se zeptali přímo tam.

Středočeský kraj pokračuje 
v transformaci, potvrdila nám 
radní pro oblast sociálních věcí 
Zuzana Jentschke Stöcklová.
„Jednotlivé domácnosti služby chrá-
něného bydlení podléhají soustav-
nému metodickému dohledu ze stra-

Otazníky okolo 
chráněného bydlení
Je to osvobození lidí se zdravotním postižením ze zdí ústavů? Nebo vede ještě k jejich větší izo-
laci? Zlepší se jim kvalita života? Nebo si neumí poradit s nabytou svobodou? Budou se mít kam 
vrátit? Následující stránky přinášejí názory na toto téma. Na otázky asi nenajdeme odpovědi, 
spíše otazníků bude ještě víc…

Kauza 
Středočeský kraj

ny Středočes-
kého kraje a 
nedávno také 
proběhla eko-
nomická ana-
lýza, která od-
halila několik 
nedostatků, 
na které je po-
třeba se v bu-
doucnosti za-
měřit. Pokud 
se jedná o samotné klienty, je nutný 
klást stále větší důraz na individuální 
přístup, a to nejen u nich, ale i u jejich 
opatrovníků. Ukázalo se, jak vysoká 
je míra důležitosti v komunikaci při 
přípravě na přesun do chráněného 
bydlení. V jednom našem zařízení se 
stalo, že pokud se toto uspěchá, ne-
musí se splnit očekávaný efekt. Zjis-
tili jsme, že ne všem klientům tato 
změna – např. přechod z venkova do 
města – vyhovuje. Zároveň je také tře-
ba brát v potaz, že ne všichni klienti 
mohou jít do chráněného bydlení, jak 
si někteří myslí.
Dalším faktorem je také ekonomická 
stránka. Pro nás sice není nejdůleži-
tější, ale v současné době, kdy je ne-
dostatek peněz na financování sociál-
ních služeb, je na ni třeba hledět. Při 

ekonomické analýze jsme zjistili, že 
některá naše chráněná bydlení jsou 
v pronájmu v nemovitostech za ta-
kový nájem, který převyšuje průměr-
ný nájem za podobnou nemovitost 
v dané lokalitě. Můžeme ale konstato-
vat, že v ostatních našich zařízeních 
jsme se zkušenostmi z chráněného 
bydlení spokojeni.“ 
 
Jaké plány má kraj do budoucna 
v oblasti transformace pobyto-
vých služeb?
„Počet klientů v chráněném bydlení 
ve Středočeském kraji stále roste, 
důkazem toho může být i to, že už 
během roku 2008 započala realizace 
třech projektů financovaných z ROP, 
z nichž dva měly za cíl vytváření no-
vých kapacit chráněného bydlení. 
(Celkový finanční objem těchto dvou 
projektů byl cca 30 mil. korun.)
V letošním roce již bylo v rámci ROP 
schváleno celkem 10 projektů – z to-
ho 8 zaměřených na chráněné byd-
lení pro zhruba 60 uživatelů (celko-
vý finanční objem těchto projektů je 
cca 57 mil. korun). Středočeský kraj 
je rovněž zapojen do Integrovaného 
operačního programu, který předpo-
kládá uskutečnění pilotní transfor-
mace vybraných zařízení.“

Pořád je ještě mnoho lidí, 
o kterých jsme arbitrážně 
rozhodli, že víme nejlépe, 
co je pro ně nejlepší…

Pesack Gitelman

Odvolaní ředitelé a otevřený dopis
Na webových stránkách Quip - Společ-
nost pro změnu najdete projekty chrá-
něného bydlení dvou středočeských 
zařízení v příkladech dobré praxe. Do-
mov Bellevue a Domov Pod Lipami. 
Ředitelka a ředitel těchto domovů byli 
odvoláni z důvodů, které zřizovatel vy-
světluje na svém webu. Reakcí byl ote-
vřený dopis hejtmanu Rathovi, který ho 
vybízel k pokračování v transformaci. 
Jedním ze signatářů tohoto dopisu je 
Quip - Společnost pro změnu. Požádali 
jsme o stanovisko její představitele.

Quip - Společnost pro změnu aktiv-
ně podporuje transformaci poby-
tových služeb pro osoby se zdra-
votním postižením. Myslíte si, že 
transformace postupuje správným 
směrem a dostatečným tempem?
Je velké vítězství, že se o transforma-
ci začalo mluvit a že některé kraje a 
také MPSV začaly realizovat projekty 
zaměřené na změnu struktury sociál-
ních služeb.
Na druhou stranu je důležité i více si 
uvědomovat účel transformace: ne-

mělo by tady jít primárně o snižování 
kapacity ústavních zařízení, zavírání 
ústavů apod., ale o sociální začleňo-
vání lidí, kteří jsou umístěním v kolek-
tivním pobytovém zařízení extrémně 
sociálně vyloučeni.
Snižování kapacity ústavní péče by 
mělo být důsledkem individualizace 
služeb. Když se totiž změní systém 
individuálního plánování tak, aby 
vedl k individuálnímu poskytování 
služeb, zjistí se, že většině lidí sku-
pinové bydlení nevyhovuje. Klíčové 

Další informace najdete na www.rezidencnipece.cz.
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tedy je individualizovat služby, nikoli 
hledat, kam umístit tu či onu skupinu 
lidí. Bohužel u nás se dosti často po-
stupuje právě takto a smysl transfor-
mace je vnímán jako snížení kapacity 
a humanizace ústavů. Transformace 
se tak týká spíš budov než lidí. A to 
je špatně.

Jaká je podle Vás budoucnost 
transformace ve světle nových 
ekonomických skutečností? Co se 
stane s inovačními projekty, které 
po skončení grantů nedostanou 
prostředky od státu/kraje/obce?
Ze zahraničních zkušeností je známo, 
že období transformace, kdy je potře-
ba financovat jak nové, tak původní 
ústavní služby, je podstatně dražší 
než služby předtím a potom. Služby 
ústavní a komunitní jsou víceméně 
stejně drahé např. proto, že lidé v při-
rozeném prostředí se naučí zvládat 
řadu dovedností, které v ústavu ani 
nemohli praktikovat (např. vařit si, 
starat se o domácnost, chodit do prá-
ce, vyplnit si svůj volný čas, apod.). 
Lidí s opravdu těžkým postižením, 
kteří potřebují stálou podporu, zase 
není tak mnoho. Možnost využít prá-
vě v tuto dobu strukturální fondy je 
opravdu výborné. 
Problémem je, že naše ústavy jsou 
personálně velmi poddimenzované, 
a proto náklady nejspíš budou vyšší. 
S tím se ale budeme muset vyrovnat 
(což bychom museli i v podmínkách 
ústavní péče, pokud má být posky-
tována v souladu se zákonem o so-
ciálních službách a standardy kvali-
ty). Např. úpravou systému přímých 
plateb.

Quip - Společnost pro změnu je 
jedním ze signatářů Otevřeného 
dopisu hejtmanovi Středočeského 
kraje Davidu Rathovi. Vytýkáte mu 

kroky vedoucí k zastavení trans-
formačního procesu pobytových 
zařízení. Jaká byla reakce na ote-
vřený dopis?
V návaznosti na otevřený dopis a 
na to, že jsme na našem interneto-
vém portálu www.kvalitavpraxi.cz 
informovali o dalších aktivitách, 
které souvisely s odvoláním ředi-
telů dvou nejpokrokovější ústavů, 
nám volal šéf odboru sociálních věcí 
Středočeského kraje. Sdělil nám, že 
kraj samozřejmě nepočítá s tím, že 
by přestěhoval klienty z chráněné-
ho bydlení do vybydleného ústavu 
ve Vraném. Považujeme to za posun 
dobrým směrem.

Citace z dopisu D. Rathovi: Z Va-
šich vyhlášení je zřejmé, že sna-
hou Středočeského kraje bude 
navrátit lidi s postižením… zpátky 
do ústavů, kde docházelo k poni-
žujícímu, krutému a nelidskému 
zacházení… Nemáte pocit, že to 
tvrzení je trochu přehnané? 
Měli jsme na mysli ústavy obecně, 
takže tento pocit v žádném případě 
nemáme. Spíš jistotu toho, co člo-
věk ještě poměrně nedávno mohl 
vidět nejen ve středočeských ústa-
vech: např. lidi živořící v klecových 
lůžkách, namačkané v hromadných 
ložnicích. I po řadě opatření, kte-
rá přinesla zlepšení do života lidí 
v ústavech, stále ústavní péče umož-
ňuje maskovat nedostatek personá-
lu, takže lidé se nedostanou týdny 
a měsíce ven z budovy nebo dokon-
ce ani z postele, špatné podmínky 
vyvolávají násilí mezi klienty, lidé 
nemají možnost uplatňovat svá zá-
kladní lidská práva.
Je obecně známo, že v ústavních za-
řízeních je reálná hrozba ponižující-
ho, krutého a nelidského zacházení. 
Proto také byla mj. přijata Úmluva 

proti mučení a jinému krutému, ne-
lidskému či ponižujícímu zacházení 
nebo trestání. Na jejím základě Ve-
řejný ochránce práv vykonává sys-
tematické návštěvy míst (zařízení), 
„kde se nacházejí nebo mohou na-
cházet osoby omezené na svobodě 
v důsledku závislosti na poskyto-
vané péči, zejména ústavy sociál-
ní péče...“. I z uveřejněných zpráv 
Ochránce z návštěv těchto zaříze-
ní lze vyčíst, ve kterých oblastech 
a v jaké míře nelze v podmínkách 
ústavní péče zajistit naplňování lid-
ských práv lidí se zdravotním posti-
žením. Zkušenosti s ústavní péčí se 
také odrazily v ustanoveních Úmlu-
vy OSN o právech osob se zdravot-
ním postižením.

Setkáváme se s případy, kdy opa-
trovníci klientů, zařazených do 
projektu chráněného bydlení, se 
brání. Nebo jsou případy, kdy si 
klienti chráněné bydlení zkusí a 
pak chtějí zpět do ústavu. V čem 
je podle Vás problém? Jsou klienti 
dostatečně připraveni na deinsti-
tucionalizaci? Je pro ni dostatek 
vhodných klientů?
Ze zahraničních zkušeností je zná-
mo, že před zahájením procesu 
transformace je naprostá většina 
rodin proti změnám. Vidí v ústavu 
jistotu a neumí si představit alter-
nativy. Obavy mívají samozřejmě 
i samotní obyvatelé ústavů. Po pře-
stěhování do vlastního bydlení a za-
jištění všech potřebných služeb už 
klienti nechtějí téměř nikdy zpátky 
do ústavu a spokojení jsou i jejich 
blízcí. Obavy z tak velké změny jsou 
normální. Proto je potřeba věnovat 
enormní pozornost spolupráci s ro-
dinami i s dalšími zájmovými skupi-
nami, kterých se transformace do-
tkne – zejm. s pracovníky ústavů.
Transformace není v první řadě 
otázka připravenosti klientů ústa-
vů, ale hlavně společnosti, pracov-
níků a vedení ústavů a komunitních 
sociálních služeb, které by si lidé 
přirozeně vybrali a začali využívat 
namísto ústavu. Potom by nepřesta-
li být „připraveni“ žít v běžném pro-
středí. V situaci, kdy však často celý 
život prožili v „umělém“ prostředí 
ústavních zařízení, se samozřejmě 
na život v běžném prostředí musí 
připravit dodatečně. 
To, že požadujeme „připravenost“ po 
klientech, nás spíš usvědčuje z diskri-
minačních postojů vůči lidem s nej-
těžším postižením – ti se totiž nikdy 
nenaučí vařit či nakupovat. Jinými 
slovy, pro transformaci tu máme při-
praveno asi 20 tisíc lidí s postižením, 
kteří jsou v současné době institucio-
nalizováni.

Milena Johnová
Dana Kořínková

www.kvalitavpraxi.cz

Přečetli jsme za vás
Podle údajů odborové organizace Unison (2. největší odbory ve Spo-
jeném království Velké Británie a Severního Irska) programy spojené 
s uzavíráním rezidenčních zařízení mnohdy vedou ke zhoršení kvality 
péče. V uživatelích nová situace vyvolává pocity úzkosti a zmatenosti, 
mnozí se nedokážou změnám přizpůsobit. Zdravotně postižení se při 
realizaci programu Independent Living stávají jak oběťmi, tak pachateli 
trestné činnosti. Někteří zdravotně postižení nejsou schopni pochopit, 
že např. krást se nemá, nebo naopak nedovedou označit pachatele, kteří 
je napadli. Mnozí končí v psychiatrických léčebnách nebo jako bezdo-
movci. Unison také dokumentuje zhoršení dostupnosti sociálních slu-
žeb – např. v době svátků nebo dovolených. V důsledku privatizace slu-
žeb poskytujících domácí péči působí v oboru stále více lidí bez jakéko-
liv kvalifikace, výsledkem je podle Unisonu to, že stále více lidí zůstává 
bez potřebného ošetření – neumytí, nemocní, zmatení, bez potřebných 
léků. Unison také upozorňuje na fakt, že v návaznosti na odchod lidí 
z rezidenčních zařízení pochopitelně došlo ke zvýšení nákladů na jedno 
obsazené místo. Obce tyto náklady nechtějí platit a tak se objevuje pro-
blém, jak řešit financování rezidenčních zařízení, a co s lidmi, kteří se 
bez ústavní péče neobejdou.

Zdroj: www.unison.org.uk.
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Chráněné bydlení
na Černém Mostě

zněním zákona, si zástupkyně nespo-
kojených rodičů a opatrovníků paní 
Babičová nemyslí: „Nový zákon o so-
ciálních službách rozhodně nikoho 
nenutí dát všechny mentálně posti-
žené do chráněného bydlení. To, že 
dívky jsou schopné umýt nádobí nebo 
vytřít podlahu, neznamená, že je to 
kvalifikuje k samostatnému bydlení. 
Zatímco pro celoroční pobyt je ústav 
vyhovující, pro týdenní pobyt nikoliv. 
Nikdo již nezkoumá, že nevyhovujíc-
nost je navozená uměle. Ředitel mno-
honásobně rozšířil administrativu, 
která přímo nesouvisí s provozem sta-
cionáře Vlašská. Dívky musely uvolnit 
místnost pro vedoucí střediska, další 
pro sociální pracovnice,  pro stravova-
cí provoz, v další místnosti je hospo-
dářka. Přitom v areálu stojí adminis-
trativní budova jen pro ředitele a jeho 
sekretářku o cca sedmi místnostech.“

RADNÍ JANEČEK NÁS UBEZPEČIL, 
ŽE NÁS NIKDO NESMÍ VYHODIT

Paní Babičová dále tvrdí, že jí a dalším 
nespokojeným rodičům  bylo sděleno, 
že pokud nabídku chráněného bydle-
ní nepřijmou, 31. 12. 2009 dívky ztratí 
status „uživatel služby“. Tuto situaci 
se rodiče rozhodli řešit přímo na Ma-
gistrátu hl. m. Prahy. „Radní Janeček 
(jeho stanovisko se nám bohužel ne-
podařilo sehnat - pozn. red.) vydal Me-
todický pokyn, aby klientky byly pře-

mísťovány do jiného zařízení pouze se 
souhlasem opatrovníků. Slíbil, že do 
domova pošle hygienu a pokusí se do-
mov přebudovat tak, aby vyhovoval,“ 
říká Babičová.
 
Na Černém Mostě je v součastné 
době ubytováno osm klientů. Jedním 
z předpokladů pro úspěšný přechod 
do chráněného bydlení je mimo jiné 
jejich příprava na samostatný život. 
Za tímto účelem se zřizují výcvikové 
byty, kde jsou klienti připravováni na 
přechod do samostatné domácnosti. 
„Zvláštní tréninkové byty nemáme“, 
říká Mgr. Lenka Cholínská, vedoucí 
služby chráněného bydlení DSSV, „ale 
ve středisku Vlašská klienti běžně zís-
kávají sociální dovednosti, učí se vařit 
ve cvičné kuchyňce, nakupují, cho-
dí na vycházky. V bytech, do kterých 
se klientky z dlouhodobého pobytu 
v „ústavu“ stěhovaly, byl posílen tým 
pracovníků. Klientky mohly veškeré 
sociální dovednosti trénovat za stálé-
ho dohledu asistentů až v chráněných 
bytech Rajská zahrada. Do bytů do-
cházely už před vlastním stěhováním, 
personál z Vlašské několikrát trénoval 
cestu a docházel na služby do chrá-
něných bytů. Klientky podle zájmu 
v bytech i několikrát přespaly. Trénin-
kový byt pro nácvik sociálních doved-
ností v současné době nemáme, ale 

NÁZORY, DISKUZE

Stanovisko ředitele DSSV, Alexandra Fanty
Rád bych se rovněž zmínil o tom hlavním, tedy o našich zkušenostech s chráně-
ným bydlením. Předně je to sociální služba, která je definovaná teprve novým zá-
konem. Vzhledem k tomu, že do této doby platil zákon z předlistopadové doby, 
lze chráněné bydlení, provozované v této době dokonce do určité míry chápat 
jako nezákonné. To je ovšem extrémní názor. Skutečností je, že nebyla stanove-
na ani ta nejzákladnější pravidla provozování, což vedlo k značné libovůli pro-
vozovatelů a následně k velké nedůvěře k tomuto typu sociální služby. Ve své 
podstatě tato nedůvěra u některých opatrovníků přetrvává do dnešních dnů. 
Naše pojetí chráněného bydlení proto vycházelo z této situace. Základem je vždy 
odpovídající personální zajištění, a to po celou dobu pobytu uživatelů v bytech. 
V prvních bytech na Praze 10 jsme dokonce dvojnásobně „předimenzovali“ per-
sonální obsazení, což se nám vyplatilo v podobě důvěry opatrovníků, resp. ro-
dičů. U menších začínajících organizací je to sice značný problém, avšak mohu 
z vlastní zkušenosti potvrdit, že dobrý start je základem dalšího fungování. 
V současné době jsou počty pracovníků v této lokalitě na efektivní úrovni. Je 
však nutné tyto „provozní“ záležitosti vždy projednat s rodiči a hlavně neztrácet 
s nimi pravidelný kontakt. I tak je poměr asistentů k uživatelům daleko vyšší, 
než v klasické formě domova. To umožňuje individuální způsob zaměření této 
sociální služby.
Další podmínkou je zapojení do místní komunity. V chráněných bytech na Pra-
ze 10 se nám tato integrace plně a zcela podařila, a to spontánním způsobem, 
což je nevídané. Uživatelé zde využívají všech místních možností, stali se respek-
tovanou součástí zdejší komunity. Vzhledem k tomu, že nám tyto zkušenosti 
dávají určitou průpravu, snažíme se o totéž i na Rajské Zahradě. Také i tato inte-
grace je důležitá, jinak se jedná pouze o přenesení „ústavu“ do podmínek bytů a 
tím i k větší izolovanosti. (celý článek najdete na www.rezidencnipece.cz

Klientky týdenního stacionáře mají být  přemístěny  do chráněného bydlení mimo centrum města. I přes 
odpor opatrovníků jim pravděpodobně nic jiného nezbyde. Služba týdenního stacionáře, kterou ústav 
poskytuje, bude zrušena a klienti týdenního stacionáře budou přesunuti do chráněných bytů. Ředitel se 
odvolává na zákon, rodiče míní, že je to účelová likvidace zaběhlého systému.

V domově sociálních služeb Vlašská 
(DSSV) v centru Prahy se již druhým 
rokem vleče spor některých opatrov-
níků klientů a vedení domova. Jeho 
hlavním tématem je právě chráněné 
bydlení. Nespokojení rodiče klien-
tek využívali v tomto domově služeb 
týdenního stacionáře a na víkend si 
dívky brali domů. „Je nás nyní 12 ro-
dičů a trváme na týdenní pobytové 
službě, protože za ta léta víme, že je 
to nejvhodnější péče pro naše dívky 
vzhledem k jejich postižení,“ to tvrdí 
Ivana Babičová, matka jedné z klien-
tek ústavu.

DÍVKY MUSELY UVOLNIT 
MÍSTNOST PRO VEDOUCÍ 
STŘEDISKA

PhDr. Alexandr Fanta, ředitel DSSV, 
je však jiného názoru „S platností zá-
kona 108/2006 Sb. došlo i ke stano-
vení podmínek, za jakých je možno 
sociální služby provozovat. Původní 
prostory, v kterých je umístěn týden-
ní stacionář, těmto podmínkám ne-
vyhovují. S našimi průvodci zavádění 
standardů kvality sociálních služeb, 
akreditovanými MPSV, jsme tuto sku-
tečnost několikrát zvážili. Po jednání 
se zřizovatelem, Magistrátem hl. m. 
Prahy, nám byly přiděleny další byty 
na Černém Mostě, jako určité řešení 
vzniklé situace.“ 
Ale že by vše bylo způsobeno novým 

Domov sociálních služeb Vlašská

Budova ředitelství
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ve středisku Vlašská vzniká Centrum 
denních služeb, kde příprava na ži-
vot v chráněných bytech bude probí-
hat podle individuálních požadavků 
a schopností  klientů.“
Pan Fanta dodal: „Mohu potvrdit, že 
příprava proběhla, a to přímo v uve-
dených bytech. Bohužel jedenáct uži-
vatelek, včetně dcery paní Babičové, 
nevyužilo těchto možností, opatrovní-
ci nesouhlasili, což pokládám za vel-
kou škodu, neboť právě zde si mohly 
uživatelky vyzkoušet nanečisto, zda je 
služba pro ně vhodná či nikoli.“

DÍVKY SPOLU ŽIJÍ 
VÍCE NEŽ 20 LET

Další obavou rodičů je zpřetrhání soci-
álních vazeb. Přesto, že dívky spolu žijí 
v této komunitě více jak 20 let a je to 
jejich druhý domov, bylo rozhodnuto, 
že se 15 z nich z týdenního stacionáře 
přesídlí do chráněného bydlení. 
Cholínská oponuje: „Děvčata, co tu 
bydlí, se stejně stýkají. Například zde 
nyní bydlí 8 děvčat ve třech bytech. Ze 
středisek za nimi známí a vychovatelé 
mohou dojíždět. Rodiče sem mohou 
přijít kdykoliv. Asistentky musí zacho-
vávat soukromí klientek. Je to určitě 
pro klienty změna, když přijdou z ústa-
vu, kde jsou zvyklé, že na vše dostanou 

pokyn – rozhodovala tam většina. Zde 
vycházíme z potřeb jednotlivce.“ 

SLOVO CIKÁNI PADALO 
DOCELA ČASTO

Byty totiž získalo město po neplatičích 
a právě lokalita je další z výhrad, díky 
níž nechtějí rodiče své mentálně posti-
žené děti na Černý Most. „Argumento-
vali jsme, že dívky nejsou schopné žít 
v chráněných bytech (navíc na perifé-
rii města ve vybydleném domě s rom-
skou komunitou). Dívky jsou negra-
motné, zbavené svéprávnosti, mnoh-
dy s dalším onemocněním, pro které 
berou denně léky, nebo musí zvládat 
záchvaty epilepsie či agresivity. Jako 
rodiče považujeme týdenní stacionář 
pro ně za výhodnější a  navíc, nechce-
me se dívek vzdát a i ony jsou rády, že 
mohou jít v pátek domů“ říká paní Ba-
bičová.
„Slovo Cikáni tady padalo docela dost 
často, ale nevidím ani náznaky za 
toho půl roku, co tu bydlím, že by měl 
být se sousedy problém. Ani nemám 
žádnou zmínku, že by někdy nastal 
v tomto směru nějaký problém“ tvrdí 
Cholínská a dodává: 
„Naši pracovníci jsou přímo u klientek 
v bytě. Přes noc tu máme dvě vychova-
telky. Snaží se nenarušovat soukromí 
klientů. Mimo to je ve službě zdravotní 
sestra, která se o dívky stará.“

VEDENÍ ÚSTAVU SE NESTYDÍ ŘÍCI, 
ŽE NÁM JDE JEN O PENÍZE

„Byli jsme obviněni ze strany ústavu, 
že rodičům jde jen o peníze. Na jedné 
straně se stát snaží, aby postiženým 
dal co nejvíce peněz a ulehčit jim žití, 
na druhé straně o životě našich dětí, 
v rozporu se zákonem, autoritativ-
ně rozhodují lidé, kteří poskytování  
sociálních služeb berou jako dobrý 
byznys, o to je to smutnější, že se tak 
děje v zařízení, jehož zřizovatelem 
je MHMP“, říká Babičová a vypočítá-
vá: „Příspěvek na péči se odevzdává 
v celoročním pobytu celý, v týdenním 
stacionáři 75 %. Vratka za neodcho-
zené dny je částka za PnP a suroviny 
na stravu. Ubytování a režie na stra-
vu je nutno platit i v nepřítomnosti 
klienta. Navíc, proč bychom měli pla-
tit službu, o kterou nemáme zájem 
a dopředu víme, že bychom ji nevyu-
žívali?“
Je rozhodnuto, že ve Vlašské vznikne 
centrum denních služeb, které odpo-
vídá novým standardům a týdenní 
stacionář se zruší ke dni 31. 12. 2009. 
Sídliště na Černém Mostě není ideál-
ní, ale byty jsou dostatečně vybaveny 
a vyškolený personál by měl být kli-
entkám k dispozici 24 hodin denně. 
Rodiče nemají na výběr.  S příchodem 
nového roku jim vyprší tříleté rozhod-
nutí o přidělení jejich dětí do týdenní-
ho stacionáře a nové smlouvy nemají. 
Jaké tedy mají možnosti rodiče, kteří 
nechtějí poslat své děti do chráněné-
ho bydlení?
„Denní stacionář a odlehčovací služ-

ba. Týdenní stacionář je všeobecně 
zastaralá služba, která už se neposky-
tuje“ tvrdí Lenka Cholínská. 
A co na to říká paní Babičová?
„Nevím, jak p. Cholínská přišla k hod-
nocení, že týdenní stacionář je zasta-
ralá služba, která se již neposkytuje! 
Zákon praví něco jiného. Služba je 
to vyzkoušená, provozuje se více než 
50 let. Její výhodou je, že dítě neztrá-
cí ten nejdůležitější a nejpřirozenější 
kontakt, tj. integraci s vlastní rodinou. 
CHB je nová služba, nevyzkoušená 
a hlavně není vhodná pro každého 
mentálně postiženého, kromě chva-
lozpěvů propagátorů o ní není nic 
známo. Její hodnocení bude možné 
až s odstupem času. Ponechání si dí-
vek doma je krajní řešení pro zákonné 
zástupce, ale není řešením pro dívky, 
které se chtějí  spolu sdružovat, ale 
současně být integrovány do svých 
vlastních rodin, neboť rodina (se sou-
rozenci a dalšími příbuznými, přáteli 
atd.) pro ně tvoří přirozené životní pro-
středí. 

ROZUZLENÍ?

Těsně před uzávěrkou přišel mail od 
pana ředitele DSSV A. Fanty:
Děkujeme Vám za zaslání připravené-
ho článku o problematice chráněné-
ho bydlení, versus týdenní stacionář 
ve Vlašské. V tuto chvíli však není ob-
sah tohoto článku již aktuální, neboť 
komise, svolaná ředitelem DSSV, se 
zabývala touto problematikou a našla 
vstřícné řešení, a to jak pro klienty, 
tak pro opatrovníky, tak i pro samotné 
zařízení. Služba týdenního stacionáře 
bude zachována v jiné lokalitě, kon-
krétně ve středisku Vilová a středisku 
Doubravčany a bude uzpůsobena tak, 
aby zde klientky měly veškeré podmín-
ky na přípravu možného přechodu do 
chráněných bytů.

Celé znění dopisu jsme umístili na 
webové stránky. Najdete tam rovněž 
další diskusní příspěvky k tématu 
Chráněné bydlení
www.rezidencnipece.cz

Stanislav Novotný
Stanovisko 
rodičů 
a opatrovníků
Ani čtyři měsíce před skončením pře-
chodného období nám nebyla ředi-
telem předložena ucelená koncepce 
(tedy soubor služeb a dalších aktivit), 
podle které bude chráněné bydlení 
realizováno. Tři „chráněné byty“, kte-
ré nám byly představeny 25. 2. 2009, 
jsou umístěny v nejzanedbanější čás-
ti sídliště Černý Most, v domě s nepři-
způsobivými občany (byty byly získá-
ny vystěhováním některých z nich). 
Z uvedeného vyplývá, i když bychom 
mohli uvádět ještě další příklady, že 
se nejedná o zkvalitnění péče o naše 
děti, ale o hazard s jejich životy. 

Celý rozhovor 
s I. Babičovou 
najdete na 
www.rezidencnipece.cz

Pokoj klienta na Černém Mostě

Mgr. Lenka Cholínská 
před domem CHB
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Chráněné bydlení 
na zkoušku

Koncem roku 2007 rozhodl náš zři-
zovatel Ústecký kraj o rozsáhlé re-
konstrukci části ústavu (dnes od 
1. 7. 2009 Domova pro osoby se zdra-
votním postižením Brtníky). Po dobu 
rekonstrukce jsme se snažili o mini-
malizaci nákladů na přestěhování 
klientů, jejichž pokojů se rekonstruk-
ce týkala, tak jsme některé klienty 
přemístili do prostor po kancelářích 
a kanceláře do podkroví. Přesto 
všechno bylo místa málo.
Tak jsme zapojili i uživatele služby, 
hlavně ty, kteří žijí v páru, a ty schop-
nější. Nabídli jsme jim bydlení v měs-
tečku 7 km vzdáleném od ústavu, do 
kterého je z Brtníků celkem dobré 
spojení jak autobusové, tak i vlako-
vé.
Bydlení představovaly dva byty první 
kategorie o rozměrech 55 a 64 m2. 
Ze tří smíšených párů byly vybrány 
dva (ten třetí nabídku odmítl). Byla 
zajištěna asistenční služba dle potře-
by klientů a částečný program. Asi 
po třech měsících se bydlení u jedno-
ho z párů neosvědčilo. Svoboda totiž 
přináší většinou i více lákadel, a tím 
i zvýšené požadavky na peníze. Po 
několika prohřešcích jsme došli k 
názoru, že by to pověsti našich uži-
vatelů a jejich integraci příliš nepro-
spělo. Tak jsme jeden pár vyměnili 
za další dva uživatele muže. Zde cel-
kem problémy nebyly, tak se rýsova-
lo, že si zažádáme o registraci nové 
služby „Chráněné bydlení“. Ale čáru 
přes naše plány nám udělali sami 
uživatelé, a to před Vánocemi a na-
konec o Vánocích a na Nový rok. 
Za těch pár jarních a letních měsíců 
se nabažili tzv. „svobody“ a začali se 
čím dál více zdržovat v ústavu. Je-
den z klientů dokonce ráno odjížděl 
do svého zaměstnání, ze kterého se 
v poledne vracel do ústavu, naoběd-
val se, šel po známých v Brtníkách 
a v 18 hodin odjížděl se vyspat do 
svého bytu, ze kterého ráno v 5.30 
odjížděl do zaměstnání a rituál se 

opakoval. Další jeho 
kolega se zdržoval 
v ústavu do 15 hod. 
(sám od sebe dobro-
volně), potom odjel, 
popřípadě chytil se 
svou kolegyní „stopa“ 
a zbytek dne strávil 
v bytě nebo sbíráním 
cigaretových nedo-
palků po městečku. 
Je silný diabetik. Do-
hled na braní léků 
a pravidelnou stravu 
byl problematický. 
Jeho zájem je klid 
a pohoda.
Problémy nastaly, 
když některý z uži-
vatelů onemocněl. V 
bytě nechtěl být sám, 
protože ostatní se ro-
zešli nebo rozjeli po 
svých zájmech, popř. 
pracovních povinnos-
tech (dva z těchto uži-
vatelů mají řádnou 
pracovní smlouvu). 
Obyvatelům městeč-
ka uživatelé nevadi-
li, ale vazby zde za 
necelý rok žádné ne-
vznikly.
Posledním hřebíč-
kem do rakve našeho 
experimentu bylo, 
když jsem zjistila, že 
o vánočních svátcích 
každý den odjíždějí ráno v 7 hodin do 
ústavu, i když jim bylo nabídnuto, že 
se jim strava bude vozit, ať si užijí vol-
na. Při jedné vánoční návštěvě jsem 
zjistila, že svůj volný čas tráví v ústa-
vu v bytečku svých kolegů – uživa-
telů, sedí všichni v kruhu a povídají 
si, pijí kávu, čaj, k tomu mají na talíři 
dobroty, které k vánočním svátkům 
patří, a čiší z nich spokojenost. Jejich 
téměř luxusní byty zely prázdnotou. 
Někdy po Novém roce vyjádřili přá-

ní vrátit se zpět 
do ústavu. Přes 
vysvětlování, že 
nebudou mít tak 
velké prostory 
k bydlení, někte-
ré prostory bu-
dou mít i společ-
né s ostatními 
uživateli, Brtníky 
jsou menší než 
městečko, kde 
necelý rok byd-
leli, se rozhodli 
vrátit. Od chvíle, 

kdy jsem jim řekla, že se mohou 
vrátit, ale že budeme muset ještě 
provést některé stavební úpravy 
místností, kde budou bydlet, mi-
nimálně každý týden mě některý 
z nich zastavil s otázkou, kdy se už 
budou stěhovat zpět. Stalo se tak 
v dubnu letošního roku. Jsou mezi 
svými (my, ostatní populace, jsme 
také rádi mezi svými, se kterými si 
máme co říci a je nám s nimi dobře), 
čiší z nich spokojenost.
Náš DOZP je domov otevřený. Ti uži-
vatelé, kteří jsou toho schopni, si 
chodí sami nakupovat do místního 
marketu, popřípadě si dojedou do 
okolních měst.
Pokud mi někdo bude tvrdit, že lidé 
z našeho zařízení se neintegrují do 
ostatní populace, že plnohodnotná 
integrace se může realizovat jen ve 
městě, pokud možno větším, tak 
vám musím sdělit, že tento článek 
napsal člověk naprosto neintegrova-
ný, protože žije již přes padesát let na 
venkově.
Blanka Trojanová, DOZP Brtníky

PUBLIC RELATIONS – SOUTĚŽ

Kvalita služeb, které poskytujete ve svých zařízeních, se stále zvyšuje. 
Důležité je však o ní  správně informovat. Jak veřejnost, tak i vlastní 
zaměstnance. Časopis Rezidenční péče vyhlašuje soutěž o nejlepší 
prezentaci poskytovatele sociálních služeb v těchto kategoriích:

Logo zařízení (logo používané pro tiskoviny, ale i venkovní označení budovy)
Informační materiál (leták, prospekt, brožura, webové stránky)
Interní časopis, fotografi e, textové či obrazové práce klientů.
Díky sponzorům vítězové dostanou věcné ceny a zaslouženou publicitu!

Přihlášku a veškeré informace najdete na www.rezidencnipece.cz.
Uzávěrka přihlášek 30.9.

UKAŽTE VŠEM, ŽE TO DĚLÁTE DOBŘE!

Zde bydleli uživatelé necelý rok

Domov v Brtníkách
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TROCHA HISTORIE

Čtyřlístek měl v samém počátku 
štěstí v tom, že mu radnice nabídla 
volné byty v bezprostřední blízkosti 
sídla organizace, v novostavbě ur-
čené starším a tělesně postiženým 
lidem. V jednom z bloků bylo vyčle-
něno celkem třináct bytů velikosti 
1 + kk  a 2 + kk spolu s dalšími po-
třebnými prostorami pro klienty a 
výchovné zázemí. 
Pak začala intenzivní příprava prvních 
dvanácti žen a pěti mužů, kteří byli 
vybíráni nejen podle svých schopnos-
tí a dovedností, ale i charakterových 
vlastností, aby obstáli ve své nové a 
mimořádné životní roli. Důležité bylo, 
aby zvládli všechny běžné každoden-
ní maličkosti, jež jsou pro zdravého 
člověka samozřejmostí.
Bylo toho hodně, ale zvládli to. A tak 
1. května roku 1994 přišel velký den 
„D“, kdy se první obyvatelé tehdy 
ještě chráněného bydlení stěhovali 
„do svého“. Byli vyřazeni z evidence 
ústavu a jeho služeb využívali pouze 
ve formě dohledu vychovatelů anebo 
pomoci v sociálních a právních otáz-
kách. Všichni obyvatelé tehdejšího 
chráněného bydlení pracovali nebo 
ještě pracují v mateřské organizaci: 
v kuchyních, prádelně, v údržbář-
ských dílnách anebo ve zřízených 
chráněných dílnách, a měli nebo do-
sud mají všechna práva i povinnosti 
zaměstnaného člověka. 
S financemi jim pomáhali hospodařit 
vychovatelé na základě dohody s rodi-
či nebo určeným opatrovníkem, kteří 
také měli kdykoliv možnost nahléd-
nout do jejich účetnictví a také určit, 
jak velkou volnost mohou dostat a 
jak zabránit tomu, aby někdo zneužil 
jejich důvěřivosti a nezkušenosti. 
Jak po osmi letech (v roce 2002 – 
pozn. red.) ukázal průzkum mé před-
chůdkyně, paní Mgr. Marcely Linder-
tové, ne všechno bylo s odstupem 
času tak ideální, jak se zpočátku jevi-
lo. Osamostatnění vedlo u některých 
klientů k „posunům ve schopnos-
tech“, přístupu k povinnostem i k vy-
užití volného času. Např. osobní hygi-
enu zvládali sami jen pod občasným 
dohledem, došlo k poklesu samostat-
nosti a u čtvrtiny jedinců byla nutná 

Být ve svém...

důsledná kontrola. Ke zhoršení došlo 
také při výběru vhodného oblečení 
jak v ročním období, tak k různým 
příležitostem. Objevila se i snaha 
ušetřit si práci (třeba při praní pou-
žitého oblečení), klesla i schopnost 
posoudit množství kupovaných po-
travin. Časem někteří začali ztrácet 
i motivaci k samostatnému úklidu a 
vychovatelé je museli přesvědčovat o 
nutnosti dodržování čistoty a pořád-
ku v bytě. Větší předvánoční úklidy se 
začaly zajišťovat úklidovou službou, 
protože klienti je přestali dělat sami… 
Problémy nastaly i s plněním pracov-
ních povinností: po osamostatnění 
někteří klienti začali ztrácet motiva-
ci, zručnost a přicházely skutečné 
i předstírané nemoci. Dříve nadše-
ně přijímané společné návštěvy kin, 
vycházky, celodenní výlety klesly po 
osamostatnění na minimum. Zatím-
co v počátcích samostatného bydle-
ní vládla mezi klienty sounáležitost, 
ochota pomáhat a tolerovat jeden 
druhého, později se začala vytrácet.    
Naopak příjemným překvapením by-
lo osamostatnění dětí v chráněném 
bydlení pro některé rodiče, zejména 
pro ty, kteří dříve podstoupili těžké 
rozhodování o tom, zda vyhovět do-
poručením psychiatrů a umístit své-
ho postiženého potomka do ústavu. 
Když byly jejich dospělé děti vybrány 
do chráněného bydlení, těšilo je, jak 
svou samostatnou roli zvládají i to, 
jak se jim zvýšilo sebevědomí. 

To, že se tito lidé dokázali vymanit 
z podřízeného postavení „opečováva-
ných“ dětí a jsou postaveni na roveň 
normálním dospělým lidem, že si do-
káží sami vydělávat a postarat se o 
sebe, je pro ně nenahraditelný pocit. 

OD CHÁNĚNÉHO BYDLENÍ 
K PODPOŘE SAMOSTATNÉHO 
BYDLENÍ 

Se změnou zákona o sociálních služ-
bách č. 108/2006 Sb. došlo i ve Čtyř-
lístku k některým změnám v posky-
tovaných službách. Dosavadní chrá-
něné bydlení bylo registrováno jako 
podpora samostatného bydlení, ale 
navenek se příliš nezměnilo. Počet 
bytů i jeho obyvatel zůstal v podstatě 
stejný: ve třinácti bytech žije patnáct 
žen a sedm mužů. 
„Podpora samostatného bydlení je 
jakousi ´třešinkou na dortu´ v námi 
poskytovaných službách, kterou 
bychom se měli chlubit,“  míní paní 
Michaela Šarmanová, DiS., vedoucí 
Domova Barevný svět Čtyřlístku, jež 
má ve své kompetenci také vedení 
podpory samostatného bydlení, a po-
kračuje: „Měli by tady žít především 
lidé s lehkou mentální retardací, sa-
mostatní, takoví, kteří potřebují pou-
ze občasnou pomoc. Ale takových je 
málo a s tím jsou spojeny určité pro-
blémy. Většinou znají sice svá práva 
i povinnosti, ale síly jim k tomu ne-
stačí. Někteří bydlí ve dvou, chtěli 

Jako jedno z prvních měst v České republice vyčlenilo město Ostrava již v roce 1994 ze svého bytového 
fondu třináct malometrážních bytů, které byly určeny lidem s mentálním postižením. S tímto typem bydle-
ní tehdy ještě u nás nebyly velké zkušenosti. Ale bylo jasné, že mnoha lidem, žijícím za zdmi ústavů soci-
ální péče, je v nich těsno a že jsou dostatečně schopní, aby mohli bydlet samostatně, pod lehkými ochran-
nými křídly mateřské organizace. Postupem času se tato služba proměnila – od roku 2007 ji ostravský 
Čtyřlístek poskytuje jako terénní službu – podporu samostatného bydlení. Dnes již patnáctiletá zkuše-
nost jak s chráněným bydlením, tak s podporou  samostatného bydlení nabízí docela zajímavá srovnání. 

Budova podporovaného samostatného bydlení stojí v příjemném 
prostředí a v bezprostřední blízkosti sídla Čtyřlístku – centra pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava.
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by však více soukromí, protože se 
v jejich soužití projevují i syndromy 
´ponorkové nemoci´. 
Nejschopnější klienti postupují jako-
by ´zdola nahoru´: domov – chráně-
né bydlení – podporované samostat-
né bydlení, kde zůstanou několik let, 
ale pak nastává zhoršení a všechno 
se zase vrací zpátky, do domova.“
Pocit svobody je však u mnohých 
obyvatel podporovaného bydlení na-
tolik silný, že ani v případě potřeby 
nepožadují pomoc. Je to však spíše 
z ostychu, protože mají pocit, že to 
ještě zvládnou. Někdy ale jde o důle-
žité maličkosti, jako je například po-
dávání léků, jež potřebují. Sami si je 
však nevezmou, nepřijdou si pro ně 
anebo na jejich užívání prostě zapo-
menou a jejich zdravotní stav se pak 
zhoršuje. 

„Je velmi obtížné najít citlivou hranici 
mezi podporou a kontrolou,“ říká Mi-
chaela Šarmanová. „Zákon o sociál-
ních službách charakterizuje podpo-
ru samostatného bydlení jako terén-
ní službu, postavenou na co největší 
míře samostatnosti. Ze svého sou-
časného pohledu však vidím, že tato 
volba nebyla příliš šťastná. Pro řadu 
dnes už bývalých klientů Čtyřlístku 
bylo chráněné bydlení maximem 
možného, protože už nejsou schopni 
jít výš. Mnozí z nich si již také podali 
žádost o návrat zpět do domova.
Za současných podmínek je také ve-
likým problémem najít pro ně pra-
covní uplatnění. Někteří naši bývalí 
klienti pracují u nás v domovech, ale 
pro mnohé jsou sociálně terapeutic-
ké dílny našeho Centra pracovní čin-
nosti jedinou možností, jak uplatnit 
své schopnosti a využít čas.

Často mají problém také s přijímá-
ním a tříděním informací, kterých je 
hodně a nevědí si s nimi rady, stej-
ně jako s mírou svobody, jež je jim 
dána.“
O své zkušenosti se s námi podělila 
i pracovnice sociální péče, paní Len-
ka Becková, která obyvatele samo-
statného bydlení pravidelně navště-
vuje. 
Mezi drobnými nešvary, jež s léty pře-
trvávají, je to například určitá ledaby-
lost nebo lhostejnost k oblékání. Jak 
říká paní Becková „...oni nevnímají, 
že kolem žijí i cizí lidé. Dříve to bylo 
lepší, protože do chráněného byd-
lení denně docházeli vychovatelé 
a uměli poradit. Teď si někteří naši 
bývalí klienti stěžují, že si často ani 
nemají s kým popovídat, není, kdo 
by třeba děvčatům pomohl s barve-
ním vlasů nebo jim poradil, na kolik 
stupňů musí nastavit pračku, když 
chtějí prát určitý druh prádla, nebo 
co si počít v situaci, kdy nastane ně-
jaká porucha spotřebiče: na koho se 
obrátit, komu zavolat, a tak se stejně 
opět obracejí na nás.“ 
„...Vychovatelky nyní docházejí do 
bytů jenom třikrát týdně, dříve po-
máhaly i s úklidem a se vším, co bylo 
třeba, ale na to teď není čas,“ dopl-
ňuje paní Beckovou Michaela Šarma-
nová. 
„Mnozí říkají, že dříve to bylo lepší 
v podpoře a pomoci, i když teď zase 
mají na druhé straně mnohem více 
svobody. Mohou sami navštěvovat 
restaurace, nikdo nekontroluje, kam 
jdou a jak dlouho se tam zdrží.“
Velkou výhodou pro všechny je fakt, 
že podporované samostatné bydle-
ní je v bezprostřední blízkosti Čtyř-
lístku, takže lze ujít jen pár metrů a 
v případě nutnosti pomoci těm, kteří 
to potřebují. Obě ženy soudí, že kdy-
by samostatné byty obývané lidmi 
s mentálním postižením byly někde 
na okraji města, možná by tato služ-
ba ani nebyla obsazena. Jejím obyva-
telům by totiž chybělo ono nenahra-
ditelné zázemí původního „domova“, 
kterým pro ně Čtyřlístek byl a kde 
mají stále ještě spoustu přátel. Ten-
to bezprostřední kontakt potřebují a 
o víkendech sem také pravidelně při-
cházejí na návštěvy. 
Představa o tom, že by všichni lidé 
s mentálním postižením mohli být 
v rámci transformace sociálních 
služeb postupně začleňováni do 
normální společnosti a mohli by 
žít zcela samostatně, je sice z laic-
kého hlediska ideální a krásná, ale 
jak ukazují mnohaleté zkušenosti 
s chráněným nebo podporovaným 
samostatným bydlením, těch, kteří 
by byli schopni žít zcela samostatně, 
není mnoho. Kromě toho se již nyní 
ukazuje, že i při tomto typu posky-
tovaných služeb by bylo třeba dale-
ko většího počtu pracovníků sociál-

ní péče a vychovatelů, než je tomu 
nyní. 
Velkou většinu klientů Čtyřlístku – 
centra pro osoby se zdravotním posti-
žením Ostrava, tvoří lidé, kteří žádné 
rodinné zázemí nemají nebo pocháze-
jí z velmi složitých sociálních poměrů. 
Pokud by měli možnost osamostatnit 
se a samostatně bydlet, v případě ja-
kýchkoliv problémů – zdravotních, 
sociálních nebo jiných, by se neměli 
kam vrátit, protože nemají žádné pří-
buzné anebo to jejich původní rodině 
sociální podmínky nedovolují. Nema-
jí nikoho, kdo by se o ně postaral ve 
stáří, kdy jejich síly budou slábnout 
a zdravotní stav zhoršovat. Z mého 
hlediska by tedy mělo vždy existovat 
alternativní sociální zázemí, jež by 
garantovalo lidem s mentálním nebo 
jiným zdravotním postižením důstoj-
ný život i důstojné stáří. A kdo jiný 
než civilizovaný stát by měl slabším 
a zdravotně znevýhodněným obča-
nům tuto jistotu poskytnout? 

Mgr. Bohdana Rywiková
Fota: autorka 

  

Mgr. Bohdana
Rywiková

Jednou ze spokojených obyvatelek 
samostatného bydlení je paní Růženka 
Zapletalová, která také využívá služeb 
sociálně terapeutických dílen Centra 
pracovní činnosti ostravského Čtyř-
lístku.

Také Karla Foltová pravidelně dojíždí 
do Centra pracovní činnosti Čtyřlístku, 
kde pracuje v aranžérské a v poslední 
době také v šicí dílně a jak se ukazuje, 
stává se z ní velmi zručná švadlena. 
Svůj byt v podporovaném samostat-
ném bydlení si zařídila s velkou péčí.

Napište o svých zkušenostech s CHB: redakce@marcom-praha.cz.
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Italské 
prázdniny
Po dlouhých přípravách a v radostném 
očekávání se koncem srpna vydalo na 
dlouhou cestu do Kalábrie 21 uživatel 
Domova pro osoby se zdravotním posti-
žením ve Zborovicích a s nimi společně 
doprovodný personál.
Jakmile sjel autobus z pohoří Apenin, 
objevil se před námi nádherný pohled 
na tyrkysově modré moře. Pro některé 
z klientů to bylo první setkání se slaným 
zázrakem a jejich rozzářené oči byly dů-
kazem, že toto setkání bude nezapo-
menutelné. Ihned po ubytování jsme se 
rozhodli využít plážového servisu a vy-
zkoušet si slanost moře na vlastní kůži. 
Nutno podotknout, že někteří uživatelé 
se nemohli moře nabažit ani po týdnu 
pobytu a někteří se naučili dokonce svá 
první plavecká tempa.
Jelikož jsme se chtěli seznámit i s histo-
rickým centrem městečka Scaley, využi-
li jsme nabídky okružní jízdy vláčkem, 
který nám ukázal všechna zákoutí, 
obchůdky, rybí trhy i historické stavby 
města. Jeden den jsme naplánovali pro 
uživatele překvapení, a to lodní výlet na 
ostrov Dino a vodní jeskyně. Pro všech-
ny to byl nádherný zážitek, spojený s kr-
mením rybiček v jeskyních, občerstve-
ním na lodi a koupáním v zapomenuté 
zátoce s blankytně čistou vodou. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat za 
nejen profesionální, ale i lidský přístup 
cestovní kanceláře. 
Všichni doufají, že rekreace v Itálii ne-
byla poslední a už teď si naši uživatelé 
plánují další země, do kterých by chtěli 
zavítat.

za uživatele a doprovodný personál
Dagmar Klučková

sociální pracovnice DZP Zborovice

Z VAŠICH DOPISŮ

Jubilejní ples
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Červený Hrádek 45 ve spolupráci s občanským sdružením Hrádeček-Červený Hrádek a firmou 
INCHEBA PRAHA si Vás dovolují pozvat na jubilejní 10. Podzimní ples pro zdravotně postižené ČR.

Ples se koná v pondělí 12. října 2009 od 14 hodin do 20 hodin v pavilonu D a E v areálu holešovického Výstaviště Praha. 

Hlavním patronem setkání bude Stanislav Hložek. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina TOX Jaroslava Trnky a zazpívají někteří populární zpěváci. 
Celou akci bude moderovat známý moderátor  Slávek Boura. 

Záštitu nad touto akcí převezme MPSV ČR, hejtman Středočeského kraje MUDr.David Rath, PhDr. Milan Pešák - radní hlavního města Prahy a Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb ČR.

V průběhu plesu bude probíhat raut a můžete si zakoupit výherní losy, na které můžete vyhrát pěkné ceny.

Dotazy - kontaktujte  mobil. tel.  731 613 280 a tel. 321 796 232 linka 22,  popřípadě dejte zprávu přes e-mail: tesarova@usphradek.cz
Bc. Tesařová Jitka

sociální pracovnice Domova Na Hrádku

Jak jsme dobývali Prahu
15. – 18. 6. 2009 S UŽIVATELI SE SNÍŽENOU MOBILITOU
Ráno o půl šesté píšťalka výpravčího 
dala jasný signál a kola vlaku se daly 
do pohybu směr Praha. Čtyři překrásné 
dny v Praze jsme prochodili a prokouka-
li za akurátního tepla a slunka. Spousta 
překrásných fotek mluví za vše. 
Pražský hrad, chrám sv. Víta, polední 
střídání stráží Pražského hradu, pěší 
procházka Královskou cestou z hra-
du přes opravující se Karlův most až 
na Staroměstské náměstí. Překrásný 
starobylý orloj, posléze centrum Staré 
Prahy viděné z výšky Staroměstské rad-
nice. Dokonce jsme viděli figury orloje 
zevnitř věže. Celou Prahu z ještě větší 
vyšší budovy Žižkovské věže jsme viděli při nádherné dopolední akci. V její restau-
raci, pořád ještě vysoko nad zemí, jsme si dali kafe a pak zpět do centra Prahy. Na 
Havlově tržnici jsme nakoupili dárky. Krásně osvětlené Staroměstské náměstí a 
přilehlé uličky na nás dýchly svou tajuplnou nádherou v noci. Kultury jsme užili 
na výstavě dřevěných soch, maleb a plastik manželů Bílkových a na večerní akci 
– nádherné Křižíkově fontáně. Verdi nás uchvátil barevnými tóny tančícími kolem 
vody. Byla to nádherná akce. Moc děkujeme sponzorům. 

Bc. Zdeněk Krejza a Pavlína Sztefková 
vychovatelé SANTÉ Havířov

Naše družstvo se i letos zúčastnilo již 
tradičního turnaje v přehazované. Se-
stavu tvořilo těchto sedm uživatelů: Jiří 
Demetr, Marek Zajonc, Petr Voznica, Ví-
tězslav Suchý, Miroslav Valášek, Martin 
Szurman a Petr Valíček. Jako doprovod 
v rolích trenérů jeli Zdeněk Krejza a Jiří 
Kubiczek. Odjížděli jsme s ambicemi 
získat jednu z medailí. Byli jsme zvěda-
ví, jak naši sportovci zužitkují tvrdý tré-
nink a slibnou formu.
Počasí v den příjezdu nedávalo příliš na-
dějí na hladký průběh turnaje, naštěstí 
se ale od sobotního rána umoudřilo. 
První zápas nás čekal proti nezkušené-
mu mužstvu SK Hurá Praha. Naši jasně 
dominovali a zápas spíše posloužil jako 
dobrý trénink. Na úvod turnaje nás ale 
nic lepšího nemohlo potkat. Ve druhém 
zápase nás soupeř SK Atletic Kvasiny 
potrápil již více. Přesto jsme vyhráli, 
když dominovali především naši sme-
čaři Jirka s Víťou. Do třetice se nám už 
zvítězit nepodařilo. Stejně jako loni, tak 
i letos jsme zůstali na štítě SK Světáci 
Tloskov. Plně se odkryla naše slabina, 
kdy nedokážeme pokrýt celý kurt, če-
hož soupeř dokázal znamenitě využí-
vat. Byli jsme tak „odsouzeni“ k zápasu 
o třetí místo, který na nás čekal v neděli 
dopoledne. Tíhu boje o medaile si naši 
borci snažili nepřipouštět, přesto první 
set těsně prohráli s SK Pážata Mladá Bo-
leslav. Naštěstí ve druhém setu dokáza-
li srovnat krok, když smečaře kvalitně 
podpořili zbývající hráči v poli. Ve tře-
tím setu už soupeř tahal za kratší konec 
provázku a naši reprezentanti nezadrži-

telně směřovali za svou první medailí. 
Radost byla veliká a zasloužená.
Cíl byl splněn a můžeme se již teď tě-
šit na další ročník. V záloze máme při-
praveny některá želízka do ohně – jako 
např. perspektivního smečaře Stanisla-
va Ryšánka nebo velmi dobrého chytače 
do pole Vladimíra Šustka, kteří se letos 
ještě necítili na to, aby jeli s námi. Příští 
rok tak budeme možná ještě silnější a 
můžeme pomýšlet na vyšší mety. 
Kulturní program byl opět hezky při-
praven. Na všechny zúčastněné čekalo 
opékání párků, diskotéka, tanečnice 
s hadem a přelet vojenských letadel. 
Byli jsme proto rádi, že se můžeme zú-
častnit tak velké akce a zkušenosti zú-
ročit při pořádání vlastních akcí.

Bc. Jiří Kubiczek - vychovatel
SANTÉ - Domov pro osoby se 

zdravotním postižením, 
Havířov-Podlesí

Dřevěnice 2009 – splněné přání
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Dementia Care 
Mapping (DCM)
Tento postup, jehož název lze přeložit jako „mapování 
péče o dementní klienty“, se opírá o metodu pozoro-
vání. DCM vyvinuli začátkem 90. let minulého stole-
tí psychologové Tom Kittwood a Kathleen Fredin na 
universitě v Bradfordu. Je to nástroj, který nazírá péči 
o lidi s demencí právě z jejich hlediska. Pozorovatelé 
se v tomto případě využívají proto, aby se zlepšil psy-
chický stav „jinak orientovaných hostů“, jak se eufe-
misticky říká v korektně se vyjadřujících zařízeních 
sociální péče.
Zacházení s dementními osobami a péče o ně kla-
de mimořádné nároky nejen na rodinné příslušníky. 
I školení profesionálové narážejí na určité hranice při 
každodenním styku s lidmi, kteří žijí v jiném pocito-
vém světě. Mnohé instituce neakceptují tuto situaci 
jako bohem danou a snaží se pomocí DCM určit re-
lativní míru spokojenosti lidí s demencí a vyvodit z ní 
závěry ke kvalitě péče.
Hodnotovým základem metody DCM je respektování 
osobnosti. Předpokládá se, že lidé s demencí mohou 
i přes své postižení prožívat pocity tělesné a duševní 
pohody. Aby tato pohoda skutečně nastala, musí se 
péče a pozornost personálu soustředit na jedinečnost 
osoby, její záliby, schopnosti a volby. Pro metodu DCM 
je podstatná víra, že sociální prostředí, které osobu 
obklopuje, může mít pozitivní nebo negativní vliv na 
její pohodu. DCM pomáhá toto prostředí jasněji po-
chopit a přispívá k realizaci takové péče, která je za-
měřena na konkrétní osobu.
Pohoda při demenci je nazírána jako komplexní in-
terakce neurologického stavu osoby, jejího fyzického 
zdraví, její osobnosti, sociálního prostředí a její ana-
mnézy.
DCM se realizuje za pomoci lidí, kteří pracují v přímé 
péči, ale kteří nejsou zaměstnanci zařízení, v nichž se 
DCM provádí. V první fázi probíhá diskrétní pozoro-
vání hostů a ošetřovatelského personálu. Osoba na-
zývaná v angličtině „mapper“ (mapovač) sedí např. 
nenápadně za pokojovou rostlinou a dokumentuje 
podle bodového systému to, co vidí. Pozorování za-
městnanců a hostů nemá co dělat s nějakým dozo-
rem. Mapuje se pouze ve veřejných prostorách (např. 
v jídelně). Privátní sféra se nenarušuje. Zaměstnanci 
mohou komunikovat s pozorovateli, diskutovat s nimi 
o jejich záznamech a sledovat je, jak svá pozorování 
zaznamenávají. Diskuse samozřejmě může probíhat 
pouze v přestávkách pozorování.
Během 6 hodin lze pozorovat maximálně 8 osob. Zá-
znamy chování se provádějí v pětiminutových interva-
lech podle předepsaných kódů. Pozorovatelé musí mít 
schopnost číst velmi dobře mimiku a vycítit extrémní 
stavy jako je apatie, zuřivost, smutek nebo zoufalost. 
Výsledky pozorování by měly pomoci k posílení frag-
mentů osobnosti obyvatel domova. Zvláštní pozor-
nost se věnuje neverbální komunikaci, rozhovorům, 
dotekům a řešení problémů. 
Příklad využití: pozorovatel zaznamenává komunikaci 
mezi uživatelem služby a pečovatelem. Uživatel chce 
okamžitě domů, protože musí vařit oběd. Pečovatel 
reaguje negativně: To už jsme tady měli mockrát. 
Už nemusíte vařit. Jste v domově. Správná reakce by 
byla: zájem o problém, snaha o uklidnění, postupné 
odvedení od problému. Systém „v teple, nasycený a 
čistý“ jednoduše nestačí. U DCM jde výlučně o zlepše-
ní psychického stavu uživatele, ochrana osobnosti je 
zajištěna, všechny údaje zůstávají v rámci týmu. DCM 
poskytuje zpětnou vazbu ve vztahu ke kvalitě péče. 
Personál v přímé péči si uvědomuje vlastní chyby. Po 
3 až 4 měsících se mapování opakuje, aby se zjistilo, 
zda se kvalita péče zlepšila. 

Ing. Vladimír Hanzl
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Vaší výhodou jsou mnohaleté 
manažerské zkušenosti v oblasti 
sociálních služeb. Přesto: v čem 
je pro vás současná práce v Do-
mově Santé nová? 

V podstatě mohu říci, že přechod 
z velké organizace do menší byl pro 
mne příjemným překvapením. Kro-
mě toho, že jde ve srovnání se Čtyřlíst-
kem o menší kolektiv zaměstnanců, 
překvapil mne jejich přístup k práci, 
kterou dělají rádi, a je to pro ně doslo-
va záležitost srdce. Kdykoliv je třeba, 
jsou ochotni obětovat svůj volný čas, 
což ve velkých zařízeních nebývá tak 
běžné a samozřejmé. Když v domově 
pořádáme nějakou akci, stačí jen na-
vrhnout téma a pak už všechno „běží“ 
jakoby samo. 
Samozřejmě, velkou výhodou je i 
struktura klientely, která v Santé není 
tak náročná, jako je tomu ve Čtyřlíst-
ku. Převažují diagnózy lehké a střední 
mentální retardace, takže naši klienti 
jsou i samostatnější. V domově San-
té jsou tři zařízení: centrum pracovní 
činnosti, denní centrum a chráněné 
bydlení Magnolie. Přestože nabzíme 
denní, týdenní i celoroční pobyty, vět-
šina klientů využívá denních pobytů.

Jak vám pomohly zkušenosti 
ze Čtyřlístku?

Především v tom, že jsem se mohla 
mnohem rychleji a dokonaleji zori-
entovat v problematice, pomohla mi 
i znalost metodických postupů a stan-
dardů, které tady v Havířově neměli 
ještě tak detailně rozpracované. 
Klientela s těžšími a kombinovaný-
mi vadami byla v domově Santé roz-
dělena do dvou středisek, což bylo 
samozřejmě z praktického hlediska 
nevýhodné, a tak jedním z mých prv-
ních kroků na novém působišti bylo 

sloučení těchto dvou středisek v jed-
no. Využili jsme k tomu nově zrekon-
struovanou budovu, která byla až do 
mého příchodu využívána spíše pro 
volnočasové a pracovní aktivity, a se 
souhlasem rodičů jsme v tomto no-
vém zařízení nabídli klientům slouče-
nou péči zdravotní i rehabilitační.  
Ze Čtyřlístku jsem si do Domova San-
té přinesla cennou zkušenost s vyu-
žíváním multismyslové terapie snoe-
zelen, stejně jako muzikoterapie, ar-
teterapie nebo dramaterapie. Právě 
tyto terapeutické možnosti bych ráda 
uplatnila i ve svém novém působišti, 
kde převažují dospělí lidé. Určitě by 
přivítali jiné možnosti než jen pracov-
ní terapie, jež zde dosud převládaly. 
Před nedávnem jsme si to s šesti na-
šimi klienty vyzkoušeli při návštěvě 
muzikoterapie paní Libuše Gajdové 
v Domově na Liščině ostravského 
Čtyřlístku. Velice se jim tam líbilo, 
rychle dokázali reagovat na rytmus 
jemba bubnů a dokonce si přitom i za-
zpívali. 
V menším prostředí je samozřejmě 
mnohem zřetelněji viditelné napří-
klad to, co by se ještě dalo s klienty 
dělat v jejich volném čase. V Santé 
jsme začali s arteterapií, která tady 
nebyla příliš rozvinutá a myslím si, že 
s našimi klienty v tomto směru mů-
žeme brzy dosáhnout velmi dobrých 
výsledků.  

Uplatnění různých terapií však 
určitě není vaším jediným zámě-
rem do blízké budoucnosti...

Ano, rádi bychom se zaměřili i na lidi 
s kombinovanými vadami, zejména 
na vozíčkáře. Myslím, že jim může do-
mov Santé hodně nabídnout. V nej-
bližší budoucnosti chceme v jednom 
z našich středisek zřídit místnost pro 
sportovní aktivity a kreativní ateliéry. 

Od května letošního roku změnila své působiště 
Ing. Tamara Šeligová, která stála více než dvanáct let 
v čele Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním posti-
žení v Ostravě. Na základě výsledků výběrového řízení je 
dnes ředitelkou Santé – domova pro osoby se zdravotním 
postižením v Havířově, ve městě, kde trvale žije a postup-
ně si zvyká na rozdíly mezi velkou a menší organizací 
poskytující sociální služby i na rozdílnou klientelu.

Rozhovor Rezidenční péče s Ing. Tamarou Šeligovou

ABY SE RADOST
NEVYTRATILA...
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ROPIMEX®
INTELIGENTNÍ ZAJIŠTĚNÍ INTIMITY VAŠICH KLIENTŮ

� Zástěny
� Pojízdné zástěny
� Nehořlavé závěsy na teleskopických tyčích
� Vozíky se zástěnami
� Kabinky s omyvatelnými závěsy
� Převlékací kabinky
� Umývací kabinky

Pozor: Nejlepší ceny pro ústavy a domovy

Přímý dovozce a distributor

HARRMED s.r.o.
739 23 Stará Ves n./O. 288

Tel.: 596 731 310 * Fax: 596 731 484 * E-mail: info@harrmed.eu

Detailní informace naleznete v internetovém obchodě www.harrmed.eu v odd. 
Lékařský nábytek :: Intimita pacientů. 

Rádi Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku.

Později bychom také rádi vybudovali zařízení s celo-
roční kapacitou – malý domov přibližně  pro dvacet 
uživatelů se středně těžkým a těžkým postižením, 
protože ne pro všechny uživatele je vhodné chráněné 
bydlení. 

Jaký je zájem o tyto služby Domova Santé?

Zájem je, začíná být už i z chráněného bydlení, proto-
že ne všem lidem na to stačí fyzické síly, jež s postu-
pujícím věkem slábnou. Zájem je také ze strany lidí 
s těžkým a kombinovaným postižením. Již několikrát 
ze strany rodičů zaznělo přání, abychom poskytova-
li celoroční služby pro více uživatelů. Otázkou však 
bude také přístup zřizovatele, havířovské radnice, 
která nám však dává více volnosti pro přípravu těchto 
aktivit i k přijímání kvalifikovaného personálu. 

A není to spíše tím, že jste členkou zastupitel-
stva havířovské radnice?

Není. Platí to i pro ostatní organizace, jako třeba pro 
domovy pro seniory.

Máte ještě nějaké osobní přání do budoucnosti?

Ano, mám. Přála bych si, aby hezké pracovní i me-
zilidské vztahy mezi našimi zaměstnanci přetrvaly 
i nadále a aby se nevytratil onen všudypřítomný duch 
vlídného rodinného zázemí, jenž tady vládne. Oprav-
du by mě mrzelo, kdyby ta současná papírová válka 
spojená se zaváděním standardů a nových metodik 
způsobila, že na klienty bude méně času a že se vytra-
tí  radost z práce a z  toho dobrého, co lidem s postiže-
ním přinášíme. Byla bych ráda, kdyby si ti, kteří chodí 
kontrolovat dodržování standardů kvality, uvědomili, 
že nejde jen o papíry, ale hlavně o to, aby lidé, kteří 
v zařízeních sociální péče žijí, i ti, kteří pro ně pracují, 
byli spokojení. Nejde přece jen o to, kdo má kolik se-
psaných metodických postupů...

A také bych si přála, aby ti lidé, kteří dělají svou práci 
dobře a rádi, vytrvali a nenechali se znechutit a také 
aby jejich práce byla konečně doceněna i finančně.  
Bohužel, v průměrných platech jsou pracovníci soci-
álních služeb stále ještě někde na konci pomyslného 
žebříčku...

Text a foto: MARIE FRÖDEOVÁ

Ing. Tamara Šeligová
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Čím jsme starší, tím je to s naší pamě-
tí horší… Tak hodnotí stav své pamě-
ti většina populace a nemyslím tím 
pouze seniory, ale i lidi produktivního 
věku. Paměť se nám začíná zhoršovat 
už kolem 25. roku, kdy bývá ukončen 
vývoj mozku. Zpočátku je zhoršování 
nenápadné, ale s postupujícím vě-
kem začíná být nepřehlédnutelné. 
Zhoršující paměť nám začíná působit 
vážné starosti, začínáme se s oba-
vami pozorovat, a to naše problémy 
ještě zhoršuje. Odborníci odhadují, 
že 50 % populace po padesátce trpí 
zhoršením paměti způsobené věkem. 
Mezi sedmdesátníky je to už 70 %. 
Četné vědecké studie však opakova-
ně prokazují, že pokles kognitivního 
výkonu není nevyhnutelnou součástí 
procesu stárnutí.

Mnohým z nás se však zdá, že právě 
pro nás to neplatí, jak jinak bychom 
mohli mít tolik problémů s pamětí, 
neustále hledáme klíče, brýle, nepa-
matujeme si, kam jsme co uložili, co 
máme nakoupit a pro co jsme vlastně 
šli do té lednice.

Dá se paměť prostřednictvím tré-
nování paměti vůbec zlepšit? Jak 
dlouho to trvá, než pocítí klient 
nějaký efekt? 

Musím s uspokojením konstatovat, 
že naše terapie „příjemného šoku“ 
má většinou efekt okamžitý. Přichá-
zejí k nám lidé, kteří jsou si vědomi 
problémů s pamětí a hledají pomoc. 
A trenér paměti má k dispozici nástro-
je, které klientovi zvednou sebevědo-
mí během několika minut. Pracuje-
me s mnemotechnikami, které jsou 
víceméně mechanickým nástrojem 
a není obtížné se je naučit. Dokáží 
skvělým způsobem vykompenzovat 
nedokonalost lidské paměti. Klient 
zažívá příjemný šok z toho, že si je 
schopen zapamatovat tak neuvěřitel-
né množství informací. Prudce se mu 
zvýší sebevědomí a k novým infor-
macím začne přistupovat s pozitiv-
ním očekáváním, že si je zapamatuje 
a to samozřejmě, ovlivňuje výsledek. 

TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI
EFEKTIVNÍ NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ
SEBEVĚDOMÍ SENIORŮ

Velmi důležité také je, že trenér pa-
měti se cítí osobně zodpovědný za 
úspěch klienta.

Výuka není orientována výhradně na 
zvýšení kapacity mozku, ale přede-
vším na to, abychom minimalizovali 
problémy s pamětí v běžném den-
ním životě našich klientů. A zvýšené 
sebevědomí a sebehodnocení vede 
k tomu, že senioři začínají zvládat 
problémy denního života s daleko 
větším přehledem. To znamená, že 
kurzy trénování paměti nevedou pou-
ze ke zlepšení paměti, ale hlavně ke 
zlepšení kvality života jako takového.

Ti, kteří k nám přijdou, ti jsou za 
vodou, problém je spíš v tom, jak 
dát vědět těm ostatním, že pomoc 
je na dosah ruky. 

Právě proto vyhlásila Česká společ-
nost pro trénování paměti a mozkový 
jogging /ČSTPMJ/ letos už podruhé 
Národní Týden Trénování Pamě-
ti v rámci celosvětové akce „Týden 
uvědomění si mozku“ (Brain Aware-
ness Week - www.edab.com), který už 
od roku 1996 pořádá organizace 
Dana Alliance for the Brain (www.
dana.org) V tomto březnovém týdnu 
(16.–22. 3. 2009) byla veřejnost na 
celém světě informována o výsled-
cích výzkumu mozku srozumitelnou 
formou prostřednictvím stovek akcí. 
V prvních třech letech 2005–7 byl 
pořádán Národní den trénování 
paměti, který se pravidelně setkával 
s obrovským ohlasem u seniorské 
veřejnosti. Např. 12. 3. 2007 nabídli 
členové ČSTPMJ osvětové přednáš-
ky nejen v Praze, ale také v dalších 
29 místech ČR, připojili se i slovenští 
členové společnosti, celkem se kona-
lo zdarma 32 osvětových přednášek, 
které navštívilo 1656 osob. V loň-
ském roce se poprvé konal Národní 
týden trénování paměti se 101 akce-
mi v  rámci ČR i SR, které byly zdar-
ma k dispozici v uvedeném týdnu 
nejen seniorské veřejnosti, ale také 
žákům základních, středních a vyso-
kých škol, mateřským centrům či ro-

dičům dětí s Downovým syndromem. 
Přednášek se zúčastnilo celkem 
3242 osob. Letos se k aktivní účasti 
přihlásili členové ze všech koutů ČR 
a několik i ze Slovenska. Uskutečnilo 
se celkem 115 osvětových přednášek, 
které navštívilo 3974 osob.

Dodávám, že ve spolupráci s ČALS 
při našich osvětových přednáškách 
rovněž informujeme veřejnost o nut-
nosti stanovení včasné diagnózy u Al-
zheimerovy choroby a seznamujeme 
ji s kontaktními místy, kde si lze ově-
řit, zda se jedná o poruchu paměti, 
která je stále ještě v mezích normy, či 
o formu patologickou.

Cílem České společnosti pro tréno-
vání paměti a mozkový jogging je 
nabídnout kurzy trénování paměti 
prostřednictvím kvalifikovaných tre-
nérů paměti do všech typů zařízení 
rezidenční péče, ale současně se 
také cíleně snaží nástup seniorů do 
institucionální péče oddálit tím, že 

Dana Steinová

Dana Steinová,
Česká společnost 
pro trénování paměti 
a mozkový jogging
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se je snaží prostřednictvím trénování 
paměti udržet déle nezávislé a sobě-
stačné, schopné žít v jejich vlastních 
domácnostech. 

Od roku 1994 bylo prostřednictvím 
seminářů ČSTPMJ vyškoleno sko-
ro 1300 trenérů paměti. Kurz pro  
certifikované trenéry paměti se 
koná v Praze jednou ročně, ten 
příští se koná od 8. do 13. února 
2010. ČSTPMJ je od roku 2008 akre-
ditovanou vzdělávací institucí MPSV 
s celostátní platností, souběžně byl 
zaveden třístupňový systém vzdělá-
vání pro trenéry paměti. Náš základ-
ní kurz je velmi prakticky orientova-
ný, ze 44 vyučovacích hodin je pouze 
šest hodin věnováno mozku a úvodu 
do psychologie paměti. Zbytek kurzu 
je nastaven tak, aby vybavil absolven-
ty co nejlépe pro praktické vedení 
kurzů. Závěrečný test má písemnou 
a praktickou část. Písemná ověřuje, 
zda účastníci kurzu zvládli probíra-
né mnemotechniky a praktická část 
představuje demonstraci ukázkové 
hodiny trénování paměti na zada-
né téma. Zmínila jsem se o tom, že 
od roku 1994 jsme vyškolili skoro 
1300 trenérů paměti. Neznamená 
to ovšem, že opravdu tento počet 
trenérů paměti v ČR pracuje. Malé 
procento našich absolventů si nikdy 
na vedení vlastních kurzů netroufne. 
A někteří z těch, kteří kurzy vedou, 
jsou přesvědčeni, že se v základním 
kurzu naučili vše, co potřebují. Do-
posud se nám stávalo, že část našich 
absolventů naprosto ignorovala  akce 
kontinuálního vzdělávání, které dopl-
ňují obsah základního kurzu.

ČSTPMJ zavedla od letošního roku 
interní kreditní systém, pokud trenér 
paměti nezíská určený počet kreditů 
v kontinuálním vzdělávání do konce 
roku 2011, ČSTPMJ přestává garan-
tovat jeho kvalifikaci, takže všechny 
naše certifikáty mají od letošního 
roku omezenou časovou platnost, 
která se dá prodloužit pouze účastí 
na akcích kontinuálního vzdělávání, 
bez ohledu na to, zda je omezená ča-
sová platnost na certifikátu uvedena 
či ne. Koncepce našeho vzdělávání se 
přizpůsobuje výsledkům nových obje-
vů z oblasti neurověd a náš základní 
kurz je neustále inovován, z tohoto 
důvodu je časové omezení platnosti 
certifikátu nezbytným opatřením.

Naši trenéři paměti jsou profesně vy-
baveni k tomu, aby byli schopni pra-
covat jak se zdravou populací, tak 
i s osobami  po CMP, po úrazech moz-
ku či osob s demencí. V těchto přípa-
dech považujeme za velmi prospěš-
nou kooperaci a konzultace s odbor-
nými terapeuty na bázi partnerství, 
kde každý je odborníkem ve své vlast-
ní profesi, jeden umí trénovat paměť 

a druhý umí poradit, jaké přístupy by 
mohly stavu klienta prospět a jaké 
uškodit. Stále více ergoterapeutů se 
stává trenéry paměti. Naše kurzy zís-
kávají pravidelně akreditaci ČAE. 

Celosvětově jsou programy zaměře-
né na trénink kognitivních funkcí stá-
le ještě velmi novou záležitostí. I ně-
které velmi vyspělé státy s nimi tepr-
ve začínají, mnohde však neexistují 
vůbec. My jsme měli to štěstí, že jsme 
od počátku spolupracovali s němec-
kým Svazem trenérů paměti, který 
měl dlouhodobé profesní zkušenosti, 
i s dalšími evropskými a zámořský-
mi experty. S uspokojením můžeme 
konstatovat, že se nám podařilo se-

stavit optimální tréninkový program, 
který zahrnuje nejen klasickou ko-
gnitivní stimulaci, ale cíleně se také 
zaměřuje na minimalizaci problémů 
s pamětí v běžném denním životě a 
vede k rychlému zvýšení sebevědomí 
účastníků kurzů a k vnímání pocitů 
osobní zdatnosti.

Akce kontinuálního vzdělávání 
pro trenéry paměti jsou přístupné 
i odborné veřejnosti, takže zvu na 
čtyřdenní seminář: Vliv aktivizač-
ních programů na kognitivní funk-
ce seniorů s demencí, který se 
koná v Praze od 23.–26. 11. 2009. 
Podrobnější informaci naleznete 
na www.trenovanipameti.cz.

SENIOR LIVING 
Již počtvrté se ve dnech 10.–11. listopadu uskuteční v Českých Budějovi-
cích konference SENIOR LIVING. V letošním roce přijalo pozvání mnoho 
zajímavých osobností, mezi které patří například Jiřina Šiklová, naše 
přední socioložka a publicistka, která vystoupí s příspěvkem „Hledání 
nového životního stylu seniorů - zahraniční i naše zkušenosti“. Mezi dal-
šími vystoupí známý architekt Jiří Střítecký z Atelieru 8000 nebo Helena 
Haškovcová, autorka knihy Fenomén stáří.  
Již tradičně se uskuteční návštěva dvou domovů pro seniory. Zájemci 
budou moci navštívit Domov důchodců Máj a Domy s pečovatelskou 
službou v Českém Krumlově, které byly v roce 1997 oceněny Obcí archi-
tektů. 
Zajímavou doprovodnou akcí konference bude výstava obrazů a ruč-
ních prací autorů, z nichž někteří využívají služeb Pečovatelské služby 
Ledax o.p.s. Tato výstava, která prezentuje výsledky aktivního života ji-
hočeských seniorů, je zdarma přístupná veřejnosti. 
Konference SENIOR LIVING si klade za cíl vyvolat dialog mezi představi-
teli odborné veřejnosti a lidmi z praxe. Pořadatelé chtějí již počtvrté vy-
tvořit prostor pro výměnu názorů a zkušeností na téma bydlení a kvality 
života seniorů. 

Další informace najdete na www.rezidencnipece.cz nebo www.ledax.cz.
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