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„Tak máme po volbách“, řekl by asi Josef Švejk 
paní Müllerové a pokračoval odvážným komen-
tářem ve smyslu „co to znamená“. Ale já se 
v této poznámce nechci zamýšlet nad vzniklou 
směsicí neurčitého, kterou si občané zvolili. 
Chci se zamyslet nad tím, co může nově vznika-
jící garnitura reálně vykonat. Nově nastupující 
politické vedení státu vstoupí na scénu se třemi 
koulemi na nohou. První těžká koule je to, co do-
hromady slibovala v předvolebním klání. Veřej-
nost bude mít zájem na splnění předvolebních 
proklamací. Druhou koulí je to, co strany nové 
koalice kritizovaly, a třetí koulí je to, co přebíra-
jí od předchozí vlády. A to je objektivní realita, 
tedy to, co již existuje, zákony (i nedokonalé), 
které platí, zadlu-
žení, které jsme si 
vytvořili, korupce 
a mafiózní pod-
zemí, propojení 
s evropským a 
světovým ekono-
mickým prostře-
dím, islandské 
sopky a oteplování, dlouhodobé závazky státu 
ve vztahu k zahraničí, ale i vlastním občanům, 
jimž je stát a jeho úředníci služebníkem - ne 
pánem. Konec konců nejvyšší povinností veřej-
né správy je pečovat o blaho lidu a prosperita 
„lidu“ je nejvyšším kritériem úspěšnosti takové 
správy. 

Můžeme očekávat dramatické změny? Náš 
obor, sociální politika, je běh na dlouhé trati. 
Všechny strany věnovaly významnou pozor-
nost makroekonomicky bezvýznamné oblasti 
sociálních dávek. Celá nepojistná dávková ob-
last představuje cca 4 dny produkce hrubého 
domácího produktu České republiky, a pokud 
jde o pojištění, např. důchody byly až na po-
slední rok vždy kryty příspěvky pojištěnců. Na 
počátku devadesátých let se dokonce vybralo o 
60 mld. Kč víc a stát si je přisvojil. Nyní je bude 
asi muset pojištěncům vracet. Česká republika 
je zemí s nejmenším výskytem chudoby a do-
sahuje toho – podle zahraničních zdrojů – nej-
nižšími výdaji do oblasti sociálních dávek. Tady 
tedy žádá dramata v šetření očekávat nelze. 
V každé zemi je určité penzum lidí, kteří jsou 
v situaci, že pro nezaměstnanost či jiné důvo-
dy nejsou schopni pokrýt své životní náklady 
a je jim třeba pomoci. Slavná železná Lady Tha-
tcherová za celou dobu své vlády přesměrovala 
jen 11 % sociálních redistribučních transferů. 
V oblasti sociálních služeb ovšem změny potře-
ba jsou, a to téměř doktrinální povahy. 

Jaké nástroje bude mít nová garnitura k re-
alizaci svých záměrů? V sociální politice jde 
o práva a povinnosti občanů a povinnosti úřa-
dů a jediným nástrojem je zákon a navazující 
právní normy. Ostatně i v jiných oblastech čes-
ké veřejné správy jsou věci upraveny zákonem, 
a to nad míru běžnou v jiných zemích. Legisla-
tivní proces trvá v Česku zhruba 3 roky. Z toho 
méně než polovinu mají tvůrci zákona k tvorbě, 
zbylá doba je „čas připomínkování“. Zkušenost 

Jak vznikl pořad Barvy ži-
vota
Jednu dobu jsem dělala za-
stupitelku Prahy 1, také jsem 
oddávala na Staroměstské 
radnici. A protože tady byd-
lím 59 let, sousedi z okolí mě 
znají, a jsou to většinou samí 
senioři. Svěřovali se mi s pro-
blémy a tak mne napadlo: 
staří lidi nemají žádný servis, 
žádné poradenství. A takhle 
vlastně vznikly Barvy života. 
Hodně jsem také jezdila do 
domovů důchodců a senioři 
mi děkovali za návštěvy.  Ří-
kala jsem jim, já děkuji Vám, 
potřebovala jsem odraz, vě-
dět, jak se jim žije, co je trá-
pí. Poznala jsem při těch ná-
vštěvách spoustu osobností, 
např. jedna paní profesorka 
na vozíčku, která celý život 
učila francouzštinu, začala 
učit seniory. Takhle bych si to 
představovala, kdybych žila v 
domově pro seniory, protože 
já když nic nedělám, tak umí-
rám. Když jsem skončila Bar-
vy života, a pak i před dvěma 
lety spolupráci ve Svobodné 
Evropě, taky jsem se bála, co 
budu dělat? Je mi 82 let, ale 
neumím sedět a nic nedělat. 

Tři knížky za dva a půl 
roku
Jedna z nich je právě o Bar-
vách života a lidech, se kte-

rými jsem se setkala. Když 
jsem dělala Barvy života, 
přizvala jsem si vždy něja-
kou osobnost, jednou z nich 
byla paní profesorka Haš-
kovcová, která umí mluvit o 
smrti, dělá to laskavě. A smrt 
ke stáří patří. Kdysi jsem se 
před faktem smrti snažila 
ochránit své děti, takže třeba 
nikdy nebyly do svých 20 let 
na pohřbu. Fenomén smrti je 
ale nutné polidštit a to paní 
profesorka Haškovcová umí. 
Teď vychází autobiografická 
knížka Nejsem žádná lvice. 
Název je odvozen z první kni-
hy, která vyšla před 15 lety 
a jmenovala se Říkali jí lvice 
– ne že bych byla lvice, ale 
kolegové z televize si všimli, 
že často na obrazovce dě-
lám zvláštní pohyb hlavou, 
jako ta lvice z  Metro Goldvin 
Mayer. V té první knize jsem 
mluvila jen o své profesi, ale 
nyní  jsem se rozhodla na-
psat i o svém soukromí, na-
rození v komunistické rodině 
a problémech s tatínkem, jak 
to bylo s láskami, jak jsem 
v 65 letech znovu vstoupila 
na scénu, v době, kdy už to 
lidi pomalu balí. Knížka se 
povedla, i díky spolupráci 
s Petrou Braunovou, a první 
reakce na ni jsou více než 
příznivé. 

dokončení na str. 3
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dokončení na str. 3

Kamila Moučková:
„Sociální péče se hodně pohnula, 
ale pořád je to nedostatečné, 
senioři přibývají. Ale už se aspoň 
nikam neuklízejí jako za totáče.
Je hodně změn k dobrému, ale 
stále je to ještě málo.“
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Takovýto skeptický nadpis článku nut-
ně musí napadnout čtenáře, který si 
v tisku pročítá představy politických 
stran o budoucím rozvoji sociálních 
služeb. Především je jasné, že žádná 
politická strana nemá systematicky 
propracovaný a konzistentní přístup 
k sociálním službám. Vesměs jde 
o eklekticky seřazené náměty okoře-
něné sliby, jejichž realizace je vzhle-
dem k existující ekonomické situaci 
země přinejmenším problematická. 
Všichni hovoří o zvýšení efektivity, 
ale přitom navrhují opatření byrokra-
tického charakteru vyžadující další 
peníze a další papírování. O nějakém 
„vpuštění trhu“ do sociálních služeb 
se buď bojí mluvit, nebo o něm vůbec 
neuvažují. Jakoby tím chtěli potvrdit 
poměrně rozšířené tvrzení, že tu vlast-
ně žádné významné pravicové strany 
nejsou, že jde jen o různé levicové 
proudy převážně sociálně demokra-
tické povahy. A nade vším ční „zaum-
ný“ jazyk, kterým jsou příslušné úvahy 
pronášeny. Taková věta pana Nečase 
„Platba přes příspěvek na péči je sice 
nejvýznamnější položkou financová-
ní sociálních služeb, může však ještě 
stoupnout jeho efektivnějším využívá-
ním.“ (Sociální služby, 4/2010, str. 11) 
je opravdovým důkazem vrcholného 
úřednického ptidepe.

Ostatně příspěvek na péči je opravdo-
vým šlágrem volebního mlžení. Obě 
největší politické strany si ústy pánů 
Nečase a Sobotky svorně notují, že 
příspěvek je zneužíván a že je třeba 
zavést poukázky, aby se výdaje na so-
ciální služby zefektivnily. Pány vůbec 
nezajímá, že zneužívání příspěvku na 
péči je neprokázaná floskule. Špič-
kový výkon předvedl dále pan Cyril 
Svoboda ze strany dosud vždy vládní, 
tedy lidové. Požaduje, aby součástí 
rozhodnutí o přiznání příspěvku na 
péči bylo i prohlášení klienta dolože-
né smlouvou o poskytování přísluš-

né služby sociální péče. Asi nic neví 
o reálné dostupnosti sociálních slu-
žeb a netuší, že takto by vyloučil 
z poskytování služeb nejbližší sociál-
ní okolí příjemce příspěvku.

Skutečným vrcholem tance kolem 
příspěvku na péči je přístup TOP 
09. Tato strana ve svém volebním 
programu v části „Sociální politika“ 
tvrdí, že adresáti dávek v prvním 
a druhém stupni závislosti nespotře-
bovávají tyto prostředky na nákup 
služeb, a tak se zřizovatelé terénních 
a ambulantních služeb dostávají do 
existenčních potíží. Navrhují zrušit 
příspěvek na péči v prvním stupni, 
zpřísnit podmínky pro stupeň druhý, 
zvýšit dotace poskytovatelům a vázat 
poskytování příspěvku na prověření 
majetkových poměrů. Až na posled-
ní bod jde vlastně o návrat do situa-
ce před přijetím zákona o sociálních 
službách s pseudopravicovou zása-

dovou tečkou. Bývalí lidovci si nějak 
neuvědomili, že příjemci příspěvku 
v 1. stupni jsou také děti trpící meta-
bolickými poruchami a jinými chro-
nickými nemocemi, např. srdce, plic 
a ledvin, a že by tedy museli řešit 
i tento problém. Dále soudím, že 
TOP 09 to má v této oblasti nějaké 
zmatené. Jako důkaz cituji výrok 
představitelky TOP 09 paní Müllerové 
ve výše citovaném časopise: „Jakéko-
liv zbrklé zásahy, které by mohly od-
radit rodiny od podílu na péči o své 
blízké, považuji za nebezpečné.“

Jedinou významnou politickou stra-
nou, která na zneužívání příspěv-
ku nevěří, jsou zřejmě komunisté. 
I když pochybovače nalezneme i jin-
de. Např. předseda Sociální odborné 
komise ČSSD prof. Martin Potůček 
v minulém čísle našeho časopisu na-
psal: „Tvrzení o tom, že tento příspě-
vek nefunguje, by bylo třeba ověřit 
solidním terénním výzkumem. Pokud 
je mi známo, výsledky žádného tako-

vého výzkumu nejsou zatím k dispo-
zici.“ Jenže kdo v této zemi dá na ná-
zory profesorů. Politici určitě ne.

A tak naše politické panstvo chce na 
jedné straně podpořit péči o seniory 
v jejich domácím prostředí a přiroze-
né komunitě a na straně druhé zavést 
poukázky a zredukovat počet příjem-
ců příspěvku na péči. Což jsou přesně 
ta opatření, která budou působit pro-
ti cílům v prvé části předchozí věty.

Soudruhům také schází analýza ná-
kladovosti sociálních služeb a chtějí 
zjišťovat objektivní náklady na jejich 
jednotlivé druhy. Moc by mně zajíma-
lo, jak to provedou, a co to ty objektiv-
ní náklady jsou. Já žádnou ekonomic-
kou kategorii „objektivní náklady“ ne-
znám. Jo, na trhu je to jasné. Když má 
někdo moc velké náklady a cena jím 
nabízené služby pak není potenciální-
mi zákazníky akceptována, tak se jed-

noduše neuživí a musí jít z kola ven. 
Právě ekonomická řešení problému 
sociálních služeb v programech poli-
tických stran zcela postrádám. Nikdo 
nenavrhuje, co učinit, aby i v oblasti 
sociálních služeb trh fungoval. Přitom 
zásadní kroky jsou známé a zcela jas-
né a mnohokrát jsme už o nich psali 
(odstranění cenové regulace, zjedno-
dušení vstupu do odvětví, odstraně-
ní dotací s výjimkou služeb sociální 
prevence a poradenství, posílení role 
příspěvku na péči). Pak by nikoho 
problém objektivních nákladů trápit 
nemusel. Ale zřejmě chtějí soudruzi 
pokračovat ve své plánovací činnosti.

V době, kdy budete číst tento člá-
nek, budete už znát výsledek voleb. 
Z hlediska sociálních služeb na něm 
ovšem moc nezáleží. Při znalosti ná-
zorů hlavních politických stran lze 
zcela spolehlivě říci: Socialismus 
v sociálních službách nebude opuš-
těn, ale zcela jistě bude utužen.

Ing. Vladimír Hanzl

A bude hůř

Statutární město Děčín
zastoupené primátorem města

vyhlašuje
V Ý B Ě R O V É    Ř Í Z E N Í

na obsazení funkce ředitele Centra so-
ciálních služeb Děčín, příspěvková or-
ganizace.
Tato činnost je zařazena do 12. platové 
třídy dle  zákona č. 262/2006 Sb., záko-
níku práce, ve znění pozdějších před-
pisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Místo výkonu prá-
ce je Děčín, nástup do pracovního pomě-
ru od 1. září 2010, případně dle dohody. 
Termín odevzdání přihlášek s požadova-
nými doklady je dne 31. 7. 2010. 
Více informací na www.mmdecin.cz 
v odkazu Výběrová řízení nebo na tel. 
412 593 241 (Ing. Grešíková). 

ilustrační foto Jan Komárek
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28. a 29. května léta páně 2010 se ze 
dvou velkých politických stran staly 
strany střední velikosti. Ve volební 
kampani jim radili američtí odborníci 
na politický marketing. Oborníci bez 
znalosti prostředí a znalosti jazyka, 
zvyklí na bipolární stranický systém a 
naprosto neznající mentalitu národa. 
Je možné se dohadovat, nakolik voli-
če naštvaly ty strany samotné a nako-
lik se na výsledku podepsal negativní 
charakter kampaně, který byl nejen 
pro americké mágy, ale i pro Jiřího 
Paroubka a Ivana Langera klíčem 
k úspěchu. Zatímco si dotčené strany 
strany lížou rány, mágové posbírali 
své snadno vydělané peníze a rozhlí-

žejí se po jiné zemi, kde budou urči-
tě opět draze a pravděpodobně opět 
špatně radit.Jedno poučení je však 
zcela jisté. Mechanické a nedůsled-
né přebírání cizích mustrů k ničemu 
dobrému nevede. Důkazem jsou ne-
jen volby, ale i oblast sociálních slu-
žeb. Vezměme si takové standardy 
kvality a inspekce kvality, kde si málo 
lidí pěkně vydělává a hodně lidí je 
dost naštvaných. A ještě horší je to 
v případě příspěvku na péči. Dost 
dobrý koncept, leč rozpočtově ne-
zvládnutý, do konce nedotažený a 
realizovaný na mylných předpokla-
dech.

Ing. Vladimír Hanzl

ukazuje, že zásadní řešení, která se 
nepřipraví a neprojednají do konce 
volebního roku, mají omezenou šan-
ci na přijetí, protože se „má zato“, že 
přijímat zásadní řešení na konci vo-
lebního období „není slušné“.

Jeden náš resortní ministr se na kon-
ci svého prvního období ministrování 
vyjádřil v tom smyslu, že teprve nyní 
ví, co měl dělat a co bude dělat v ob-
dobí dalším. Jiný ministr se vyjádřil 
v tom smyslu, že on sám rozhoduje 
o cca 15 % svého pracovního času, 
vše ostatní organizuje jeho resort. 
A to se ovšem týká i věcných řešení. 
Pro resort je ministr šéfem a služeb-
níkem současně. Musí realizovat 
řadu aktivit, uskutečnit řadu dílčích 
i důležitých rozhodnutí, jejichž poli-
tické zabarvení nelze nijak určit. Apa-
ráty ministerstev se nezmění, rozpoč-
ty jsou stanoveny na tři roky dopředu 
a budou spíše sníženy.

V praxi státních orgánů není bohužel 
nijak definována role politického štá-
bu, se kterým nový ministr přichází. 
Ministři se často kompletně obklopu-
jí „svými lidmi“, kteří sice mají jeho 
důvěru, ale občas žádnou odbornost 
a žádné povědomí o chodu úřadu. De 
facto se tak těmito lidmi odstřihuje 
od nyní již „svého“ stabilního odbor-
ného aparátu namísto toho, aby jej 
angažoval pro své odborně-politické 
záměry. 

Ministr by měl mít „u sebe“ dva per-
sonální systémy. Byrokratický tým, 
zabezpečující chod úřadu, a vedle 
toho politický tým, pracující pro mi-
nistra. Bohužel se stává, že po výmě-
ně několika ministrů v jednom re-
sortu dochází ke stavu, že řídící role 
ministra je ochromena neexistencí 
kvalifikovaného byrokratického apa-
rátu, který jeho rozhodování připra-
ví, naplánuje, zorganizuje, rozepíše 
apod. Byrokratickou část resortu by 
si nově příchozí ministr měl pečlivě 
zachovat. Právě ten ho ochrání před 
problémy, protože má „byrokratickou 
kvalifikaci“.  

To má ještě jeden aspekt, který sou-
visí s odbornou kvalifikací ministrů. 
Jsou stavěni před odborná rozhodnu-
tí o věcech, se kterými se nikdy dří-
ve nesetkali. Nejsou v takové situaci 
příliš zranitelní, příliš závislí na svém 
okolí? Řídí resorty oni, nebo jejich po-
radci?  

Máme po volbách a přejeme si, aby 
nové vedení přistupovalo maximálně 
konzervativně k tomu, co se osvěd-
čilo, a maximálně revolučně k tomu, 
co je třeba změnit. Snad to není přání 
nesplnitelné. 

Petr Víšek

dokončení ze str. 1

dokončení ze str. 1

Politika
Stále vnímám, že lidé, kteří neza-
žili 68. rok, nebo se narodili až po 
89,  nevědí, jaká vymoženost je svo-
boda, kterou zažíváme přes 20 let. 
Pro mě pořád hokejový zápas našich 
s Ruskem není sportovní, ale politic-
ká událost. Mám trochu vztek na lidi, 
když se něco děje, jsou fantastický, 
stavějí barikády, podepisují peti-
ce, zvoní klíčema, ale tři dny, déle 
jim to nevydrží. Ale teď po volbách 
vnímám, že už se konečně naštvali, 
a začínají do toho politikům mluvit. 
Jsem ráda, že se do parlamentu do-
staly malé strany, ty velké byly nena-
žrané a myslely, že mají patent na 
politiku i na rozum. Jsem vděčná, 
jak volby dopadly.

Zdraví a kondice
Jsem přírodní úkaz díky genetice, 
věk sice pracuje – ale furt dobrý. 
Zhoršoval si mi zrak, teď jdu na ope-
raci šedého zákalu. Ale čtení  zvlá-
dám a budu zvládat bez brýlí. Cho-
dím 2x týdně na  masáže a v kondici 
se udržuju přes léto plaváním u dcer 

v bazénu. A  každý rok - když jsem 
21 let nesměla ani na Slovensko - 
jezdím k moři. 
I kdyby spadla klec, dožila jsem se 
82 let, a byl to bohatý život.

Vzkaz:
Vím, o čem je práce pro seniory, tro-
chu jsem ji poznala, tak bych chtěla 
pozdravit všechny lidi, kteří to děla-
jí. Je to nikdy nekončící a těžká prá-
ce. Všem bych se chtěla poklonit.

Kamila Moučková – v roce 1968 
jako hlasatelka ČT ohlašovala pří-
chod „spojeneckých“ vojsk. Ke své 
profesi se mohla vrátit až v roce 
1990.

Kamila Moučková

ACH ty cizí 
zkušenosti
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Z pohledu evropského prostředí 
i z hlediska aktuálních otázek sociál-
ní politiky existuje české specifikum, 
kterým je záměna priorit. V  praxi, 
v dokumentech samosprávných or-
gánů (ale také v médiích a v práci 
s veřejností), dochází k tomu, že za 
významné je považováno to, co je 
rozsáhlé a nákladné, a co je méně 
rozsáhlé, je méně významnější, jak-
si okrajové. A tak nejrozsáhlejšími 
aktivitami jsou zcela logicky takové 
činnosti, jako jsou sociální služby 
pro staré občany, sociální služby pro 
zdravotně postižené. To jsou sice 
aktivity nejnákladnější a nejrozsáh-
lejší, aktivity, které musí být zabez-
pečeny, ale stejnou prioritou musí 
být služby sociální prevence, zejm. 
sociální poradenství, ochrana před 
chudobou, opatření 
proti sociálnímu vy-
loučení, tj. opatření 
proti těm sociálním 
jevům, které ohrožují 
sociální soudržnost 
a společenskou sta-
bilitu. A tak je to také 
běžné ve všech evropských zemích. 
Klíčovými problémy jsou právě soci-
ální aktivity, které řeší rizikové fakto-
ry. Tedy ty faktory, které mohou ohro-
žovat stabilitu a sociální soudržnost 
(kohezi) společnosti,  tedy chudoba, 
sociální patologie, xenofobie, dro-
gy, alkohol, prostituce, kriminalita 
apod. V důsledku toho pak je zřejmé, 
proč všechny regionální analýzy uka-
zují na relativní nasycenost službami 
péče vč. rezidenčních, a zásadní ne-
vybavenost ve službách prevence – 
např. pokud jde o azylové domy, zejm. 
pro matky s dětmi apod. Poskytování 
těchto služeb přináší řadu problémů 
(pro město nepříznivá územní kon-
centrace poptávky) a zpravidla nemá 
podporu veřejnosti. V této oblasti se 
proto musí více angažovat stát a po-
třebuje k tomu údaje. Přesněji řeče-
no takové údaje již byly publikovány 
v roce 1997 (Výzkum Socioklubu), a je 
třeba je aktualizovat. 

Dosavadní rozvoj sociálních služeb 
zpravidla udržuje vysoké rozdíly ve 
vybavenosti jednotlivých územních 
celků sociálními službami, aniž by 
tyto rozdíly bylo možné vysvětlit ob-
jektivní analýzou (například diferencí 
ve zdravotním stavu či věku obyvatel 
a podobně). 

Analýzy informací o poskytování pří-

spěvku na péči přinesly řadu pozoru-
hodných a velmi závažných informa-
cí. Nikoliv bezvýznamná část klientů 
domovů pro seniory (10 tis.) v sou-
časnosti nemá přiznánu žádnou úro-
veň příspěvku na péči, takže by bylo 
možné říci, že takovou nákladnou a 
dotovanou péči de facto nepotřebuje.  

Průběžně je evidováno okolo 50 tis. 
žadatelů o umístění do domovů pro 
seniory, z nichž cca 7 tis. bylo evido-
váno jako přednostní a naléhaví ucha-
zeči. Všichni tito uchazeči akceptovali 
variantu bydlení v domově pro senio-
ry. Přitom ale zpravidla nejsou klienty 
komplexní pečovatelské služby posky-
tující všechny tři druhy úkonů (osoba, 
domácnost, strava). Naprostá většina 
příjemců pečovatelské služby využí-

vá jen dovoz stravy. 
Je možné, že to je 
jejich jediná speci-
fická závislost, která 
jim umožňuje vyu-
žívat dotované služ-
by? Jedná se ještě 
o sociální službu? Je 

tedy nyní poskytovaná pečovatelská 
služba skutečně programem zachová-
ní lidí „v  jejich přirozeném prostředí“ 
a obranou před umístěním do náklad-
né rezidenční péče? 

Tento vývoj má svoji logiku. Pečo-
vatelská služba vznikla před deseti-
letími pro nedostatek ústavní péče 
a především nekvalitní bydlení senio-
rů (např. potřeba topení uhlím apod.) 
Dalším logickým stupněm pak byla 
výstavba domů s pečovatelskou služ-
bou. Ale generálním řešením bylo 
zásadní zkvalitnění bytů užívaných 
seniory v ČR. A rozvoj technologií 
a materiálů, které umožňují pečovat 
o potřeby seniorů doma, popř. i s vy-
užitím tísňového volání. Mám za to, 
že celková situace života seniorů se 
proměnila a proměňuje, a musí na to 
reagovat i sociální služby. 

Nová demografická prognóza České 
republiky, jejímž hlavním sdělením 
jsou údaje o stárnutí populace, o při-
bývání seniorů všech věkových sku-
pin, evokovala četné články o tom, 
že „na to není stát připraven, a že se 
zvýší nároky na sociální péči a zdra-
votnictví“. 

Jaká tedy je skutečná potřeba soci-
álních služeb, zejména rezidenčních, 
jak se proměňuje a bude proměňovat 

sociálně zdravotní status seniorů? 
Profesorka Haškovcová se před lety 
vyjádřila v tom smyslu, že ve stáří 
potřebuje pomoc 10 % seniorů, a 
3 % ji obdrží. Z celkového počtu osob 
ve věku 65+ žije u nás v ústavní péči 
cca 2,6 % osob.  Počet osob ve věku 
65+ žijících v ústavní péči činí v Ra-
kousku 4 %, v Belgii 10 %, v Dánsku 
5 %, ve Francii 6 %, v Německu 5 %, 
v Holandsku 9 %, ve Švédsku 6 %. Ve 
všech těchto státech přitom deklarují 
a podporují program samostatného 
bydlení; tyto podíly osob v ústavech 
tak zřejmě vyjadřují určitou objektiv-
ní potřebu. Česká republika se pohy-
buje v podstatě na poloviční úrovni 
a některé kraje pak ještě níže. 

Vývoj života ve stáří je v moderní 
společnosti stále provázen takovými 
procesy, jako „zmenšování rodiny 
a oddělené bydlení generací“, a prá-
vě tyto procesy „vytváří“ stále dosta-
tečně velkou sub-populaci opuště-
ných, osamocených starých lidí, kteří 
se nakonec bez institucionální pomo-
ci neobejdou. Svědčí o tom i výsledky 
výzkumu M. Lipnera  „Požadavky se-
niorů na kvalitu života ve stáří“, 1998. 
Senioři vyjádřili frekventovaně přání 
dožít mimo své děti (jinde než s dět-
mi) a za určitých podmínek i v ústavní 
péči. Těmi podmínkami byly zejména 
jednolůžkový pokoj, vlastní televize a 
restaurační typ stravování. Ale i zde 
vyvstává otázka, zda musí jít nutně 
o sociální službu, nebo jen o bydlení 
poskytované na neziskovém základě. 

Jaký bude další vývoj stárnutí a po-
třeby služeb? Profesor Igor Tomeš 
uvádí , že stárnutí se netýká jen osob 
starších 60 let, ale má vliv na všech-
ny generace. Přirovnává tento proces 
k měchu akordeonu, který se nata-
huje ve všech segmentech. Školní 
vzdělání se prodlužuje, mladí lidé 
potřebují více času k získání vzdělání 
pro první zaměstnání. Došlo k  odkla-
du sňatků a rození prvních dětí cca o 
10 let. Prodlužuje se status středního 
věku. Odkládá se penzionování a lidé 
chtějí dále pracovat. Získání znalostí 
informačních technologií zhodnocuje 
jejich životní zkušenosti, znalosti pro 
další práci a udržuje stárnoucí gene-
raci „in“. Obecně řečeno, dochází ke 
změnám sociálně věkové struktury 
evropské společnosti. Problém není 
stárnutí samotné, ale nepřipravenost 
společnosti na tento vývoj. 

Petr Víšek

ANALYZUJME
potřeby sociálních služeb

Před časem jsem zde vyslovil názor, že vedle přehodnocení celkové sociálně ekono-
mické koncepce sociálních služeb by bylo potřebné provést jakýsi generální audit po-
třebnosti sociálních služeb. Položit si otázku kolik a jakých sociálních služeb skutečně 
potřebuje tato země a jejich více než 10 mil. obyvatel. K tomuto názoru mně vede řada 
důvodů. 

Problém není stárnutí 
samotné, ale nepřipra-
venost společnosti na 

tento vývoj.
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Nebojme se inspekcí

JAK SOUVISÍ SBÍRKA VÝKLADŮ 
NA TÉMA ŠKOLICÍ AKCE S OVAREM 

aneb

SBĚRATELKOU Z VLASTNÍ VŮLE 
V dětství a mládí jsem patřila k radostným sběratelům 
poštovních známek, nálepek od sirek, odznaků, ubrous-
ků, obalů od žvýkaček a čokolád, pohlednic, citátů a dal-
ších věcí všeho druhu. Tato záliba naplňovala můj čas, roz-
šiřovala obzory i řady kamarádů a přátel, se kterými jsem 
sběratelské cennosti vyměňovala a vytvářela prostor pro 
komunikaci a sdílení názorů. Dětská léta i mládí jsou již 
jen vzpomínkou, avšak ke sběratelství se dostávám zno-
vu – bohužel zcela nedobrovolně a co je smutnější – bez 
radosti. Jako poskytovatel sociálních služeb jsem povinna 
se řídit zákonnou normou a jejími prováděcími předpisy. 
Zákonná norma – zákon o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. v platném znění a jeden prováděcí předpis – vyhláška 
č. 505/2006 Sb. Druhý prováděcí předpis, na který se zá-
kon odkazuje a který se má týkat financování sociálních 
služeb, ještě světlo světa nespatřil. Zahrnout do legislativy 
složitosti člověka odkázaného na pomoc člověka druhého 
je úkol nadmíru obtížný až nemožný. Je tedy zcela pocho-
pitelné, že proces tvoření legislativy je nekončící a posky-
tovatel sociálních služeb musí být trpělivým realizátorem 
neustálých změn. Souběžně s nedostatečně vyjasněnými 
zákonnými ustanoveními však přibývá i jejich různých 
výkladů. Ve snaze pochopit, co se rozumí pod pojmem 
ŠKOLICÍ AKCE, která patří mezi formy dalšího vzdělávání 
sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách 
(§ 111, odst. 3, písm. d) zákona o sociálních službách), 
jsem se opět stala sběratelem. Sběratelem výkladů na 
téma školicí akce. Na rozdíl od dřívějších sběratelských 
vášní však nyní hledám kamarády a přátele, kteří se mnou 
nebudou výklady směňovat a ani mi nebudou pomáhat již 
dost značnou sbírku výkladů rozšiřovat, nýbrž mi pomo-
hou najít jediný výklad, který se stane součástí zákona. 
Výklad, který naplní sousloví ŠKOLICÍ AKCE smysluplným 
obsahem, jehož naplňováním v praxi se docílí významu 
smysluplného vzdělávání.

SBĚRATELKOU Z DONUCENÍ
Současný stav mé sbírky výkladů je následující:
1. Zcela autentický přepis úřední odpovědi dle zákona 
o poskytování informací: 

MPSV.CZ: 2009/1070-22 Připravovaná vyhláška 
k zákonu č. 108/1006 Sb. o sociálních službách – 
účast na školicích akcích
Dotaz: (ze dne 8.1.2009)
Žadatelka požádala o výklad připravované vyhlášky 
zák. č. 108/1006 Sb., o sociálních službách, konkrétně 
§ 111 odst. 3 písm. d) účast na školicích akcích.
Odpověď odboru sociálních služeb a sociálního za-
čleňování:
Jedná se o školicí akce pořádané zaměstnavatelem, u 
kterých není vyžadována akreditace MPSV. Zaměstnan-
ci tím požadavek dalšího vzdělávání splní.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.2.2009
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce 
a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 28.1.2010 v 12:31

Poznámka: Tento sběratelský kousek je díky uvedenému 
ročníku sbírky zákonů obzvlášť vzácný – můj Modrý Mau-
ricius
2. „Další vzdělávání má v zákoně vymezeny čtyři formy. 

Jedná se zjedno-
dušeně o: … účast 
na školicích akcích 
(bez akreditace) 
– školicí akci po-
řádá zaměstnava-
tel (poskytovatel 
sociálních služeb) 
zejména vlastními 
zaměstnanci nebo 
zastřešující organi-
zace těchto zaměst-
navatelů. U zastře-
šujících organizací 
předpokládáme, 
že tyto organiza-
ce mají akreditaci 
vzdělávací institu-
ce a poskytují také 
akreditované kurzy. Školicí akce je vzdělávání malého 
rozsahu maximálně do 5 vyučovacích hodin.“ (Mgr. Ště-
pánka Filipová, vedoucí oddělení styku s veřejností a tisko-
vá mluvčí MPSV, Časopis Sociální péče č. 6/2009)
3. Výklad MPSV (metodické doporučení) k formám dal-
šího vzdělávání dle § 111 odst. 3 zákona o sociálních 
službách: školící akce – vzdělávací akce, kterou pořádá 
zaměstnavatel výhradně pro své zaměstnance a to ze 
svých personálních zdrojů, tzn. zaměstnavatel si je vě-
dom, v jaké oblasti jeho zaměstnanci potřebují proškolit 
a pokud má ve svých řadách zaměstnance s odpovídající 
praxí a schopnostmi předávat ostatním, provede toto pro-
školení dotyčný zaměstnanec a bude to uznáno do dal-
šího vzdělávání. Proškolení vzdělávací agenturou se do 
školící akce nedá uznat. Osvědčení v tomto případě vydá 
zaměstnavatel (Bc. Radmila Jiříčková, odbor soc. služeb 
a soc. začleňování, e-mail ze 7.10.2009, odpověď na dotaz 
pracovnice vzdělávací organizace MARLIN).
4. „Školicí akce“ je vzdělávací akce pořádaná zaměstna-
vatelem výhradně pro vlastní zaměstnance a ze svých 
personálních zdrojů. Pokud tedy potřebuje zaměstnava-
tel proškolit své pracovníky v určité dovednosti a má ve 
své organizaci pracovníka, který má potřebné zkušenosti 
a schopnosti předávat informace, může proškolení svých 
kolegů provést tento zaměstnanec.(PhDr. Dagmar Krutilo-
vá, časopis Sociální služby, leden 2010).
5. Sběratelská vzácnost – série tří výkladů v jednom stej-
nojmenném materiálu MPSV s názvem „Odpovědi na čas-
té dotazy k dalšímu vzdělávání sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách podle § 111 odst. 
1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění“, který je průběžně měněn a uváděn bez 
autorizace a datování aktualizací:
a) „Odpovědi…“ uvedené v diskusi na stránkách APSS ČR 
(2. 12. 2009)
Výklad MPSV, co je školicí akce – vzdělávací akce pořáda-
ná zaměstnavatelem výhradně pro vlastní zaměstnance 
a ze svých personálních zdrojů. Př. zaměstnavatel potře-
buje proškolit své pracovníky v určité dovednosti a má-li 
vhodného pracovníka se zkušenostmi a schopností pře-
dávat informace, proškolení provede tento zaměstnanec. 
Nelze uznat proškolení externím lektorem či vzdělávací 
institucí.
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b) „Odpovědi …“ zaslané e-mailem z MPSV dne 9. 12. 
2009; odesílatel Bc. Radmila Jiříčková: školicí akce
• je krátkodobá (maximálně 4 hodiny) instruktáž či od-

borný vstup, doplněný diskusní částí
• je přímo realizována zaměstnavatelem školených za-

městnanců, nebo zastřešující odbornou institucí (ČAPS, 
ASVSP), která získala akreditaci MPSV jako vzdělávací 
instituce,

• témata musí přímo souviset s poskytováním sociální 
služby

• potvrzení o absolvování (osvědčení) vydává účastní-
kům realizátor školení

c) „Odpovědi …“ vyvěšené na www.mpsv.cz, odkaz „Dů-
ležité informace o vzdělávání, které nesouvisejí s akredi-
tačním řízením“, poslední změna 5. 02. 2010: školicí akce
• je krátkodobá (maximálně 4 hodiny) instruktáž či od-

borný vstup, doplněný diskusní částí
• je přímo realizována zaměstnavatelem školených za-

městnanců (účastníci a školitelé jsou zaměstnanci or-
ganizátora akce), případně zastřešující odbornou insti-
tucí (např. Česká asociace pečovatelské služby, Asocia-
ce vzdělavatelů v sociální práci, Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb ČR), která získala akreditaci MPSV 
jako vzdělávací instituce,

• témata musí přímo souviset s poskytováním sociální 
služby

• potvrzení o absolvování (osvědčení) vydává účastní-
kům realizátor školení

• do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné za-
počítat maximálně 8 hodin školících akcí.

RŮZNOST VÝKLADŮ PŘINÁŠÍ PROBLÉMY 
POSKYTOVATELŮM
Pracovitosti úředníků MPSV v oblasti vývoje výkladů školicí 
akce zcela jistě tleskají akreditované vzdělávací instituce, 
pro některé z nich se stává vzdělávání pracovníků v sociál-
ních službách dobrým byznysem. Jako poskytovatel soci-
álních služeb nemám čemu tleskat a o rozšiřování sbírky 
o další kousky nemám zájem. Chci jen na příkladu před-
ložené sbírky poukázat na problémy, které přináší 
různost výkladů v oblasti hodnocení kvality sociál-
ních služeb.
Namísto nerudovské otázky: „Kam s ním?“, se ptám: Co 
s tím? Kterého výkladu se držet? Kterým výkladem 
bude vybaven inspektorský tým, jenž přijde hodnotit 
kvalitu poskytovaných služeb dle platného zákona a 
na základě vyhláškou pouze vyjmenovaných kritérií 
standardů kvality?
Legislativa k sociálním službám, kterou je poskytovatel 
sociálních služeb povinen se řídit, obsahuje velké množ-
ství témat, u kterých by obdobná sbírka výkladů minister-
ských úředníků a dalších expertů byla co do počtu výkla-
dových exemplářů velmi rozsáhlá. Inspekce kvality soci-
álních služeb, která je vázána zákonem o státní kontrole 
č. 552/1991 Sb. v platném znění, má dle tohoto zákona 
„zjistit při kontrole skutečný stav věci (§ 12)“ a „o kontrol-
ním zjištění pořídit protokol, který obsahuje zejména popis 
zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení 
ustanovení právních předpisů, které byly porušeny (§ 15)“. 

SEDMÁ „PEČEŤ“ ZVANÁ POKUTA
V inspekční praxi se poskytovatel setkává s tím, že mu 
inspektor argumentuje „svojí normou“ („svým právním 
předpisem“), tzn. jedním z některých výkladů vybraných 
z doporučených metodik, osobních poznatků a informací 
nasbíraných v různých akreditovaných i neakreditovaných 
formách vzdělávání. Poskytovatel, který se opírá ve svých 
vnitřních předpisech o jiný výklad nebo zvolil jako normu 
zdravý rozum, se „svojí normou“ nemůže obstát. V nerov-
ném boji, v němž zbraní jsou různorodé výklady, vždy vítězí 
inspektor. Má totiž ve svých rukách jednu velmi nebezpeč-
nou (zákonem definovanou) zbraň: ČÁST SEDMÁ ZÁKONA 

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – SPRÁVNÍ DELIKTY (§ 106 až 
§ 108). Inspektorskému týmu, který v inspekční zprávě vy-
hrožuje pokutou, se již téměř žádný poskytovatel nebrání. 
Zákonem o státní kontrole nabídnutý obranný prostředek 
zvaný námitky většinou neuplatní. Jedním z důvodů bývá 
psychický stres, který po inspekci přichází a který zabra-
ňuje mobilizaci sil a myšlenek k napsání námitek. Dalším 
důvodem pak zkušenosti kolegů, kteří již poznali, že ná-
mitky jsou marností. Rozhoduje o nich totiž opět ten samý 
inspekční tým, jehož konečný verdikt podepíše zmocně-
ný orgán. Orgán, který když už si k podpisu předloženou 
písemnost o vypořádání námitek přečte, tak jí nemůže 
porozumět. Není v jeho lidských silách při všech dalších 
pracovních úkolech být znalcem, sběratelem a hodnotite-
lem všech souvisejících norem a jejich výkladů. Podpisem 
vyřkne ortel a je dokonáno – proti rozhodnutí o námitkách 
není opravný prostředek přípustný.  
Pochybovačnému a nevěřícímu o uvedeném vyhrožování 
pokutou, mohu nabídnout citaci z inspekční zprávy evi-
denční číslo A/16/2009 uskutečněné v Pardubickém kraji. 
Inspekční tým v ní ukládá poskytovateli povinnost podat 
písemnou zprávu o plnění uložených opatření s tímto po-
učením: „Pokud zpráva nebude doručena ve stanovené 
lhůtě nebo uložená opatření nebudou naplněna, může 
se poskytovatel dopustit správního deliktu dle § 107 odst. 
2 písm. m) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a hrozí mu pokuta až do výše 50 000 Kč.“
Poskytovateli tedy nezbývá, než posbírat všechny své síly 
a pustit se znovu do opravy svých vnitřních předpisů pod-
le diktátu inspekčního týmu. Následná inspekce často 
zahajuje nekonečný proces zkvalitňování služby s cílem 
uspokojování potřeb inspektorů (naplňování výkladů zá-
kona, které jsou právě v kurzu toho kterého inspektora), 
přičemž potřeby uživatelů služeb jdou stranou.

ZNOVU SE PTÁM: „CO S TÍM? CO DÁL, JAK DÁL?“
Jaké opravné prostředky máme jako poskytovatelé, kteří 
chtějí poskytovat kvalitní služby a uživatelé, kteří potřebu-
jí a chtějí využívat naše služby, proti zneužívání dobrých 
myšlenek obsažených v § 2 zákona o sociálních službách, 
k dispozici? Jak dál vytvářet standardy kvality, které jsme 
vnímali jako cestu ke zkvalitnění služeb, pravidla šitá na 
míru našich služeb? Jak poskytovat podle standardů, kte-
ré se nakonec po všech vyžadovaných a doporučovaných 
úpravách stávají pravidly šitými na míru inspektorů a tím 
brzdou na cestě ke kvalitě, protože práce podle nich není 
v praxi možná? Co se standardy, které v rozličných papí-
rových podobách plní naše stoly, skříně a archivy? Co se 
standardy, které ubíjejí postupně poslední pracovníky, 
kteří ještě dokážou vnímat potřebného člověka i srdcem? 
Co zlikviduje sociální služby v Čechách dříve – nedostatek 
financí nebo robotizace pracovníků a normalizace pracov-
ních postupů, obojí bohatě kořeněno byrokracií?

ODPOVĚĎ MAJÍ VE SVÝCH RUKÁCH LIDÉ 
Lidé, kteří zákony předkládají a schvalují. Lidé na úřed-
nických postech různých úrovní, jimž byla svěřena státní 
a veřejná správa a kteří zaměstnávají přímo či nepřímo 
(finanční podpora všemožných až nemožných projektů) 
různé poradce a experty. Nebojme se jich ptát. Nebojme 
se po inspektorech vyžadovat konkrétní citace ustanovení 
právních předpisů, které jsme porušili. Nebojme se jich! 
Opravdu se není čeho bát! Nebo myslíte, že najde ovar 
oporu v zákoně? – doslovná citace ze 42 stránkové in-
spekční zprávy (uvedený zjištěný nedostatek byl potrestán 
ztrátou jednoho bodu):
„Zjištěný nedostatek kritéria 1. b: Respondent 4 v rozhovo-
ru uvedl, že mu pečovatelka zakázala ovar, který má rád. 
Pečovatelka uvedla, že ji někdy paní doktorka usměrňuje, 
co má a nemá komu koupit“. 

Ing. Terezie Šmolíková
ředitelka CSP Litomyšl
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V květnu proběhla v režii APSS ČR konfe-
rence Financování a kvalita sociálních 
služeb. Požádali jsme o informace prezi-
denta APSS ČR Ing. Jiřího Horeckého, B. A. 
(Hons)

Zaznělo na konferen-
ci něco převratného, 
co poskytovatelé ješ-
tě nevěděli?

Na konferenci neza-
znělo nic šokujícího či 
zcela nového. Její pří-
nos zcela jistě spatřu-
ji v proběhlé interakci 
všech klíčových hráčů 
v oblasti sociálních slu-
žeb – MPSV ČR, krajů, 
měst a obcí, UZS ČR, od-
borového svazu, nezis-
kového sektoru a samo-
zřejmě poskytovatelů, 
resp. Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb 
ČR.  Zásadní informací, 
která zazněla a která 
se netýká financování sociálních služeb, bylo oznámení 
p. ředitele Žárského o redukci objemu vyžadovaných sta-
tistických dat.

Jaký bude podle Vás další vývoj financování sociál-
ních služeb v ČR?

To bude záležet na složení Poslanecké sněmovny, osobě 
a osobnosti ministra práce a ministra zdravotnictví, ale 
i jejich náměstků, dále záleží na prioritách a složení vlády, 
ekonomickém rozvoji atd. Před parlamentními volbami je 
možné modelovat jednotlivé scénáře vývoje, nikoliv cel-
kovou predikci. 

Pociťují poskytovatelé sociálních služeb nějakým 
způsobem dopad finanční krize?

Nepřímo ano. Naštěstí se podařilo na letošní rok pro-
tlačit schválení téměř totožné výše státních dotací jako 
v r. 2009. Změnila se ale grantová politika územně samo-
správných celků a municipalit, což se negativně projevilo 
hlavně v neziskovém sektoru. 

Je možné zvyšovat kvalitu sociálních služeb i pod 
tlakem krácení dotací?

Ne, není. Je potřeba hlasitě hovořit o tom, že za sou-
časného objemu finančních prostředků, které putují do 
sociálních služeb, máme v ČR, co se týká kapacity a do-
stupnosti, nedostatečnou síť sociálních služeb v neopti-
mální kvalitě. Počet zaměstnanců ve službách sociální 
péče (pobytových a ambulantních) je 2x až 3x nižší než 
v jiných zemích, jako jsou Německo, Rakousko, Nizozemí 
či Švédsko. Za současného českého pojetí sociální poli-
tiky bychom měli usilovat o úroveň srovnatelnou např. 
s Rakouskem nebo Belgií. 

Jaké má Asociace doporučení pro budoucí vládu 
a Parlament ČR?

Celkově věnovat sociálním službám více pozornosti. So-
ciální služby v ČR využívá více než 500 000 obyvatel, a to 
není zanedbatelné číslo. Dále pak zefektivnit v relativně 
krátké době systém financování sociálních a sociálně 
zdravotních služeb.

Možné 
financování 
Ing. Pavel Dušek
Přednáška na konferenci 
k financování, Brno, 
11. 5. 2010

Čas od času mají i technici 
a bezvěrci chuť uvěřit, že náho-
dy na rozdíl od prozřetelnosti 
neexistují. Kolega Jiří Horecký 
přece před půl rokem nemohl 
tušit, že právě tento týden pad-
ne rozhodnutí, které v tichu, leč 
zásadním způsobem ovlivní dal-
ší vývoj sociálních služeb v naší 
zemi. Nemohl tušit, ale přesto 
svolal vás všechny, abyste mohli sami slyšet a klást otázky 
těm, kteří nesou hlavní odpovědnost za hledání způsobu, jak 
bolesti, s nimiž sociální služby nyní žijí, nejen léčit, ale hlavně 
vyléčit.  
Ve svém loňském vystoupení v Senátu Parlamentu jsem na 
začátku řekl: „Tak jako nejde dokonale ovládnout cizí jazyk 
bez dlouhého pobytu v zemi, kde se používá, nejde porozu-
mět složitým vztahům mezi zadavateli, poskytovateli a uži-
vateli sociálních služeb bez mnoha let prožitých s nimi. Není 
proto mou ambicí, stanovit a obhájit na tomto semináři po-
drobnou diagnózu pacienta, kterým náš nemocný systém so-
ciálních služeb bezesporu je.“
Dnes, tady před vámi, je však má role neskonale snazší. Vím 
totiž, že vy víte. Tak jako já jste si mnohokrát spálili ruce 
v kotli, v němž se vaří nejistota, slabost, ale i naděje s tisíci 
lidskými osudy. V tomto sále je ztrátou času vysvětlovat, kde 
že je v lodi plné vody díra. To, co je třeba, je říct si, jak pumpo-
vat a spravovat.
Bývalý premiér Vladimír Špidla kdysi řekl: „Sociální služby 
jsou nejtěžší ústavní odpovědností, se kterou jsem se dopo-
sud setkal“. Není divu. Snad jen ve zdravotnictví lze nalézt 
srovnatelnou spleť zájmů i emocí jako v sociálních službách. 
Přičtu-li k tomu výrok ještě bývalejšího premiéra Václava 
Klause: „Neexistuje celospolečenský zájem, existuje pouze 
výsledný vektor zájmů individuálních“, je jasné, že nalézt kon-
sensuální směr cesty je jako postavit vejce na špičku jehly. 
I přesto však nezbývá, než to zkoušet dál.
Mým dnešním úkolem je mluvit o možných systémech finan-
cování sociálních služeb. Připomeňme si však nejdříve ales-
poň krátce, jak vlastně vzniknul ten náš stávající.
Rok 1996 byl rokem vzrušených debat o návrhu zákona o so-
ciální pomoci. Právě ten totiž poprvé nastolil na půdě legisla-
tivy kardinální otázku, zda občan v sociálně nepříznivé situa-
ci má či nemá právo zvolit si svobodně, chce-li nakoupit kon-
krétní sociální službu u vybraného poskytovatele, popř. využít 
neformální pomoc rodiny či dalších osob. S postupem času 
bylo totiž stále jasnější, že nové nestátní sociální služby, závis-
lé finančně na postupně slábnoucím polistopadovém nadše-
ní, nemohou ani v případě dostatečné uživatelské poptávky 
dlouhodobě obstát v konkurenci se státními příspěvkovými 
organizacemi, kterým v té době pro zajištění existence v pod-
statě stačilo pouze být. Také rozdíl mezi výdaji státu na lůž-
ko v ústavním zařízení a podporu rodiny při domácí péči byl 
mírně řečeno do očí bijící. Tehdejší zásadní střet dvou názo-
rových proudů nebyl tak ve své podstatě ničím jiným, než spo-
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SYSTÉMY 
sociálních služeb

rem o budoucí roli trhu ve financování 
sociálních služeb. Učebnice ekonomie 
říká, že trh se ustaví vždy tam, kde jed-
notliví aktéři mohou svobodně sledovat 
svůj zájem, což značí, že ke směně mezi 
nimi dojde jen tehdy, je-li pro obě stra-
ny výhodná, a tam, kde existuje právo 
disponovat s konkrétním majetkem. Ač-
koliv zřejmě žádný z aktivistů sociálních 
služeb i jejich uživatelů tehdy neznal 
tuto poučku, snad každý podvědomě 
chápal tzv. zlaté pravidlo. To nám říká – 
kdo má zlato, určuje pravidla. 
Zmíněný spor skončil tak, že do návrhu 
zákona o sociální pomoci byl poprvé 
vtělen institut příspěvku na péči. Jeho 
koncepce však byla odlišná od té dneš-
ní. Výše příspěvku měla být stanovena 
tak, aby za něj a vlastní prostředky uhra-
dil uživatel veškeré náklady na poskyt-
nutou službu sociální péče. Tehdejší 
návrh tedy s dalšími státními dotacemi 
poskytovatelům služeb vůbec nepočí-
tal. Uživatelům sociálních služeb přisu-
zoval rozhodující úlohu při formování 
jejich sítě. Nikdo z nás se však již nedoví, 
k jakým výsledkům by vedlo přijetí toho-
to zákona. Po pádu Klausovy vlády totiž 
události nabraly jiný směr.
Klíčová postava tehdejší doby, předseda 
parlamentního výboru Vladimír Špidla, 
od samého počátku hájil princip svo-
bodné volby ze strany uživatelů soci-
álních služeb. Bezprostředně po svém 
nástupu do funkce ministra práce a so-
ciálních věcí však namísto dohodnuté 
realizace zákona o sociální pomoci pře-
kvapivě nastolil další otázku. Ta zněla 
v podstatě takto: Jak zajistíme, aby si 
uživatel v rámci své svobodné volby zvo-
lil správně? U kulatých stolů nad touto 
otázkou jsme strávili několik dalších let. 
S odstupem času mám pro nekonečné 
pochyby Vladimíra Špidly větší míru po-
chopení. Uznávám totiž, že nakládat se 
získanou svobodou je pro někoho mno-
hem těžší, než ji nabýt.
Proto mi nyní dovolte můj osobní po-
hled na současné hlavní problémy, kte-
ré je nutné ve financování sociálních 
služeb vyřešit.
Dříve než se pokusím navrhnout někte-
rá východiska, zastavím se nejprve u sa-
motné definice sociálních služeb. Jsem 
totiž přesvědčen, že již není dále možné 
vtěsnávat všechny do stejných pravidel 
jejich financování. Je třeba zásadně 
odlišit služby sociální péče od služeb 
sociální prevence a poradenství. Hlavní 
důvod k tomu je prostý. Služby sociál-

ní péče hradí významnou měrou klient 
z vlastních zdrojů. U služeb prevence 
a poradenství tomu tak až na výjimky 
není. Službu sociální péče lze tedy z to-
hoto pohledu srovnat např. s úklidovou 
nebo dopravní službou, poskytovanou 
podle individuálních smluv a plateb ob-
čanům v roli kupujících. Službu sociál-
ní prevence lze naproti tomu přirovnat 
k zdravotnické záchranné službě. V pří-
padě potřeby vyráží tým do akce, aniž 
by volající uzavřel smlouvu a následnou 
pomoc uhradil. Kupujícím je v tomto 
případě veřejná správa. 
Dovolte mi tedy zabývat se nejprve fi-
nancováním služeb sociální péče.
Na samém začátku chci vyjádřit své 
přesvědčení, že čtyřicetiletá zkušenost 
s přídělovým systémem státní sociální 
péče byla dostatečná na to, abychom 
pokus o likvidaci vztahů nabídky a po-
ptávky mezi poskytovateli a uživateli 
služeb péče již nikdy neopakovali. Vel-
kou otázkou naproti tomu zůstává, ja-
kou konkrétní roli mají tržní vztahy ve 
službách péče hrát.
Položme si otázku, kdo je dnes účastní-
kem směny v těchto službách. Na jedné 
straně zřejmě poskytovatel, na straně 
druhé – uživatel? Ale kdeže. Uzákonění 
kočkopsa v podobě souběhu příspěv-
ku na péči v rukách uživatelů a dotací 
v moci státu vedlo k tomu, že sám uživa-
tel není schopen vytvořit koupěschop-
nou poptávku. Lapidárně řečeno, bez 
přidělené státní dotace nemůže být 
ze služeb péče poskytnuto vůbec nic. 
Princip státního plánování kapacit tedy 
funguje dál. U poskytovatelů služeb tak 
MPSV v součinnosti s kraji podle své úva-
hy v podstatě objednává kapacity, o něž 
se následně potřební uživatelé s men-
ším či větším štěstím podělí. Tvůrcem 
sítě služeb není klient, nýbrž veřejná 
moc. Abych předešel různým výkladům 
těchto mých slov, chci říci zcela jasně: 
I tento dnešní systém je jako základní 
přístup legitimní, není však ve stávající 
podobě v souladu s evropskými pravidly 
pro veřejnou podporu, není systémem 
svobodné volby klienta mezi různými 
poskytovateli, nevede k tlaku na kvalitu 
služby, který je výsledkem konkurenční-
ho prostředí. Jeho změna podle mého 
názoru vyžaduje provést tyto hlavní kro-
ky.
Zaprvé je nutné vypořádat se s prezen-
tací sociálních služeb jako rozpočtové 
černé díry. To lze provést jasným vyde-
finováním okruhu osob oprávněných 

k čerpání finanční podpory na zajištění 
péče. Protože finanční podporou dnes 
není pouze příspěvek na péči, ale také 
dotace poskytovateli, lze tohoto cíle 
dosáhnout dvěma způsoby. Ten první – 
navýšit příspěvek na péči tak, aby mohl 
klient uhradit plné náklady služby a do-
taci poskytovateli tak učinit nadbyteč-
nou. Druhý – v případě zachování dotací 
by se mohl stát člověk klientem služeb 
péče pouze se souhlasem správního or-
gánu. Při tomto řešení by bylo zřejmé, 
že si poskytovatel služby bez souhlasu 
státu nemůže klienta takříkajíc vyrobit, 
což bohužel neplatí v případě lékaře 
a pacienta neboli zdravotnictví jako mi-
nisterstvem financí často používaného 
strašáka.
Je totiž třeba říct zcela jasně. Je úkolem 
státu stanovit, jak velká část veřejných 
prostředků bude vyčleněna na podporu 
lidí závislých na pomoci druhých, a jaké-
koliv svoje rozhodnutí před touto sku-
pinou občanů obhájit. Je těžké v této 
chvíli nevzpomenout na hořce komický 
povzdech jednoho úředníka směrem 
k poskytovateli sociálních služeb, který 
žádal o navýšení dotace: „Zas ti vaši vo-
zíčkáři“. Fakt, že poskytovatelé vykoná-
vají svoji práci v podmínkách eufemis-
ticky řečeno nepříznivých, ještě nezna-
mená, že ke všem dalším povinnostem 
mají převzít za stát i jeho odpovědnost 
při naplňování sociální politiky.
V dalším kroku je proto nutné stanovit 
v jednotlivých kategoriích výši oné fi-
nanční podpory. Jinými slovy, předurčit 
kvalitu poskytované služby. Každému 
z nás je jistě jasné, že vyrábět a prodá-
vat je možné Mercedesy i Trabanty. Zce-
la nemožné je však vyrobené Mercedesy 
prodávat za cenu Trabantů.
Budou-li zachovány dotace, nezbude 
než v třetím kroku určit obvyklé nákla-
dy na výkonové jednotky jednotlivých 
druhů služeb péče a dotace poskytovat 
podle jejich skutečně provedeného po-
čtu. Dotační řízení MPSV dnes pracuje 
s plánovanými kapacitami, nikoliv s evi-
dencí skutečně poskytnutých služeb. 
Důsledkem tohoto přístupu jsou veliké 
rozdíly ve výši dotace poskytnuté na vý-
konovou jednotku služby, o čemž svěd-
čí nejen dílčí šetření poskytovatelů, ale 
i kontrolních orgánů.
Zdálo by se logické, že poskytnutá do-
tace má dokrýt rozdíl mezi ostatními 
zdroji a obvyklými náklady na poskytnu-
tí toho kterého druhu služby. Ani tento 
princip však není možné naplnit vzhle-
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dem k tomu, že do dnešního dne nebyly zahájeny práce 
na jejich stanovení. I sám fakt, že do nákladů na službu 
nemohou být stále zahrnuty ani odpisy, významně defor-
muje jejich celkovou výši, natožpak aby mohl poskytova-
tel kalkulovat evropskými pravidly uznaný 8% zisk pro dal-
ší rozvoj služby. Doufejme proto, že implementace evrop-
ských pravidel pro poskytování veřejné podpory pomůže 
nastavení spravedlivějších podmínek podstatně dříve, 
než si mnozí zodpovědní činitelé za tuto oblast dokážou 
v současné době představit. 
Fungování tržních principů však má ještě jeden základ-
ní pilíř. Připomeňme si znovu učebnici ekonomie. Trh se 
ustaví vždy tam, kde jednotliví aktéři mohou svobodně 
sledovat svůj zájem. Právě proto nelze ztotožnit nejen 
jednotlivé druhy služeb, ale ani skupiny jejich uživatelů. 
Zakladatelé světového hnutí Independent Living prostě 
nebyli pacienty s Alzheimerovou chorobou a situace po-
stižených lidí s dobrým rodinným zázemím není stejná 
jako těch, kteří jsou pro své bližní vítaným zdrojem finanč-
ního přilepšení. Nezbytným krokem je tedy i postupná 
precizace pravidel pro posouzení míry schopnosti klientů 
k sebezastupování a vytváření systémů potřebné podpory 
i ochrany.
Pakliže jsem navzdory předchozímu vyjádřil své přesvěd-
čení, že hlavním tvůrcem sítě služeb péče nemá být veřej-
ná správa, nýbrž uživatelé, u služeb prevence a poraden-
ství je tomu právě naopak. Právě veřejná správa by měla 
nést odpovědnost za existenci vyvážené sítě těchto slu-
žeb, neboť i náklady na ni plně hradí z veřejných zdrojů. 
Centrálně stanovená nepodkročitelná hustota této sítě, 
zajišťující základní sociální soudržnost země, by podle 
mého soudu mohla být podle místních potřeb zvyšována. 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, na samém začátku 
jsem zmínil ticho, v němž tento týden padne rozhodnutí 
o dalším směřování sociálních služeb v naší zemi. Jde 
totiž o cosi mnohem důležitějšího, nežli je parlamentní 
hlasování. Již třetím rokem usilují zaměstnavatelé, a mezi 
nimi především poskytovatelé, spolu s odbory o prove-
dení hluboké analýzy financování sociálních služeb a na 
jejím základě změn v systému sociálních služeb v naší 
zemi. Teprve dnes je prakticky dokončena příprava pětile-
tého individuálního projektu financovaného z prostředků 
ESF, jež tuto ambici může, ale také nemusí naplnit. Nepo-
třebuji zkušenost expremiérů Špidly a Klause na to, abych 
věděl, že celý záměr má šanci na úspěch pouze tehdy, 
budou-li se na jeho uskutečňování rovnoprávně podílet 
všichni ti, kteří jej v mimořádně dynamických diskusích 
dlouho připravovali. Jsou to zástupci ministerstva, krajů, 
obcí, zaměstnavatelů, odborů i uživatelů sociálních slu-
žeb. Budou-li nejen hájit svoje zájmy, ale také naslouchat. 
Budou-li hledat řešení win-win. Do konce tohoto týdne by 
mohla být podepsána smlouva o spolupráci při realizaci 
tohoto projektu, dojde-li k závěrečné dohodě o jejím obsa-
hu. Chci využít dnešní příležitosti k tomu, abych jménem 
UZS ČR nabídnul před vámi všemi spolupracující ruku ne-
jen panu náměstku Hoškovi, pánům předsedům Schlan-
gerovi a Čermákovi, panu místopředsedovi Jechovi, ale 
hlavně všem českým a moravským sociálním službám. 
Myslím, že čekají i na ruce další. Děkuji za pozornost. 

Aktuálně:
Pane Dušku, jak jste spokojen s výsledky kolektivní-
ho jednání o hloubkové analýze sociálních služeb?
Fakt, že dohoda o spolupráci ministerstva, krajů, zaměst-
navatelů a odborů při realizaci pětiletého společného 
projektu byla nakonec i při mnoha názorových rozdílech 
všech aktérů skutečně podepsána, nejlépe dokládá, že 
jde o problémy, nad nimiž nejde donekonečna zavírat 
oči. Věřím, že debata o faktech bude produktivnější, nežli 
současná diskuse o pocitech. Sociální politika je běh na 
dlouhou trať. Těší mne, že jsme odstartovali. 

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.
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Ve dnech 18. a 19. března MARTEK 
MEDICAL a. s. pořádal odbornou 
konferenci s názvem Pracovník v so-
ciálních službách. Konference byla 
určena především pro zaměstnance 
domovů důchodců a jiných zdravot-
nických zařízení působících v sociál-
ní sféře.
Blok přednášek byl rozdělen do dvou 
dnů, kdy první polovina odborného 
programu byla zaměřena především 
na problémy komunikace a novinky 
v celkové péči o inkontinentní klien-
ty.  Druhá část odborných přednášek 
se soustředila spíše na proces indi-
viduálního průběhu poskytované 
služby, o jejíž odborný výklad se po-
starala Mgr. M. Jůnová. Velkým pří-
nosem pak byla účast přednášející 
paní Bc. E. Zwyrtkové, která vedla své 
přednášky o emoční inteligenci v pe-
čovatelské praxi s velkým nadšením 
a aktivně zapojila i publikum, takže 
přednášky měly místy podobu inter-
aktivního workshopu.
Společnost MARTEK MEDICAL a.s. dě-
kuje všem divákům za hojnou účast 
a přednášejícím za vystoupení, jímž 
zajistili vysokou odbornou úroveň 
konference.

Mgr. Renáta Pešátová
manažer pro marketing a PR

MARTEK MEDICAL a.s.

Pracovník v sociálních službách, 
Komorní Lhotka

Účastníky konference vítá ředitel 
společnosti Ing. Tomáš Dohnal
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Péče o seniory 
ve Švýcarsku 

v procesu změny
CuraViva Curych (profesní asocia-
ce) uspořádala konferenci na téma 
„Změna a proměna – seniorské a pe-
čovatelské instituce včera, dnes a zít-
ra“. Heslovitě lze vyjádřit tématiku to-
hoto zasedání následovně: Švýcarská 
populace stále více stárne, obyvatelé 
zařízení pro seniory zčásti vyžadují 
větší péči, zčásti jsou náročnější, zá-
konné rámcové podmínky jsou ne-
stálé, peněz je méně, odborné vzdě-
lávání bylo přebudováno a technické 
novinky se objevují ve stále kratším 
časovém odstupu. CuraViva Curych 
na tomto shromáždění nabídla příle-
žitost k prozkoumání změněné situa-
ce z různých zorných úhlů. Vývoj péče 
o seniory stojí před obtížnou vývojo-
vou fází a není to způsobeno pouze 
aktuální hospodářskou situací.

Uvádím některé reflexe k vývoji ve 
Švýcarsku: To, co Švýcarsko dosáh-
lo v oblasti péče o staré a nemocné 
lidi, je bezesporu světová třída. Ale 
dnešní obyvatelé zařízení pro senio-
ry se nacházejí v daleko lepší situaci, 
než lidé, kteří budou péči potřebovat 
v příštích 20 až 30 letech. Stres, kte-
rému je již dlouhou dobu vystaven 
personál domovů na všech stupních, 
nebude ubývat, ale ještě více vzroste.

Od roku 2011 začne ve Švýcarsku pla-
tit nový systém financování péče. Ten 
představuje nové výzvy nejen pro do-
movy. Na základě nového uspořádání 
klesnou finanční nároky na klienty 
a jejich rodinné příslušníky, jakož 
i na nemocenské pokladny. Ten, kdo 
to zaplatí, budou kantony a obce, ji-
nými slovy daňoví poplatníci. Jedná 
se o zcela socialistické řešení. Veřej-
ná ruka a politika tak bude mít více 
moci a vlivu v oblasti péče o seniory.

Na jedné straně vzroste tlak na větší 
efektivitu, na druhé straně rozkvete 
byrokracie, která již dnes domovy 
stále více zatěžuje. Seniorům bude 
třeba vysvětlit, co to pro budouc-
nost znamená. A to bude obtížný 
úkol, protože většina z nich se s po-
jmem efektivity nikdy nezabývala. 
nevypořádala. Vedení zařízení pro 
seniory samozřejmě nemohou poli-
tické směrnice a správně technické 

nezbytnosti měnit ani v současnosti, 
ani v nejbližší budoucnosti. Mohou 
však vykonávat tlak prostřednictvím 
vlastní organizace, kterou je Cura-
Viva. Protože jsou výkony stále více 
srovnatelnější, zmenšuje se prostor 
pro přizpůsobení. Lidé potřebující 
péči jsou vůči tomuto vývoji bezmoc-
ní. Ten, kdo nemůže do hry vnést ani 
svoji osobnost, ani své úspory, musí 
„mít štěstí nebo doufat ve slitování.“ 
(Nebylo to podobné v zemích východ-
ního bloku?)

Politici zavírají oči. Tento temný ob-
raz budoucnosti lze odůvodnit hos-
podářským a politickým vývojem ve 
Švýcarsku. Švýcarsko se v posledních 
100 letech proměnilo ve stát s nejvyš-
ší hodnotou života. Ale i zde se od 
roku 2011 očekává dluhová lavina. 
Zadlužení státu ohrožuje také insti-
tuce.

Kvóta vstupu do školy od roku 2014 
nadprůměrně klesne, takže právě 
v pečovatelské oblasti budou potře-
ba dodatečné zahraniční pracovní 
síly. Alternativami jsou buď pokles 
výkonů, anebo export lidí vyžadují-
cích péči do zahraničí. (Pokusy se již 
provádějí v Thajsku.) Výkony v oblas-

ti vzdělávání ve Švýcarsku průběžně 
zaostávají za výkony v Holandsku, 
Dánsku a jiných státech. Shrneme-
li: „Švýcarsko bude mít personální 
a kvalifikační problém.“ K tomu při-
stupuje stále zřetelněji vnímatelný 
problém image. Očekávání seniorů 
a jejich rodinných příslušníků jsou 
stále stejná, zatímco výkony jsou od-
bourávány – zcela potichu, ale mnoh-
dy i otevřeně. Za lidmi vyžadujícími 
péči stojí jejich rodiny a přátelé, takže 
v celé zemi dojde k velkému neklidu.

Personál ošetřovatelského a zdra-
votnického odvětví je ve frustrační 
pasti, a to je špatné pro zaměstnan-
ce, špatné pro klima v domovech 
a špatné pro zákazníky. Nelze vylou-
čit útěk nejkvalifikovanějšího perso-
nálu z branže, neboť bude nadbytek 
jiných pracovních nabídek.

Rozdíl mezi dobře umístěnými a dob-
ře vybavenými špičkovými domovy 
a „těmi ostatními“ se bude průběžně 
zvyšovat. To je plíživý proces, který je, 
stejně jako všechna rizika, rád přehlí-
žen, ale k němuž přesto dochází. Na 
politické rovině je popírán, neboť po-
litici rádi žijí z naděje a ještě častěji 
ze zapomnětlivosti svých voličů.

Abychom působili proti nebezpečí, 
že budou rizika pomíjena, potřebuje-
me, aby odvětví domovů disponovalo 
silným hlasem, který se ve veřejnosti 
bude zasazovat za jeho záležitosti. Je 
úkolem vedení pobytových zařízení, 
jakož i celého odvětví, aby zde byla 
vytvořena nějaká perspektiva.

Flexibilita a odvaha. Přes to všechno 
existují pro odvětví pečovatelských 
zařízení velké šance – ovšem pouze 
pro mimořádně flexibilní poskytova-
tele výkonů. To, zda se v budoucnosti 
ve Švýcarsku prosadí světlá nebo tem-
ná část perspektivy, závisí v neposled-
ní řadě na chytrých rozhodnutích. K ví-
tězům budou patřit instituce, které se 
i v oblasti komunikace připraví na na-
skicovaný vývoj. Zvítězí také ti zaměst-
nanci v odvětví, kteří si bez příkras 
uvědomí, jaký vývoj je čeká.

Zdenek Madera
Švýcarsko

Vývoj péče o seniory stojí před 
obtížnou vývojovou fází a není 
to způsobeno pouze aktuální 

hospodářskou situací.



Moderní a spolehlivé řešení 

pro poskytovatele sociálních služeb

Profesionální péče, poradenství a servis
 

Prádelenské provozy:
�� Dodávky prádelenských strojů

�� Montáž dávkovacích systémů a dodávky 

tekutých pracích prostředků

�� Řízení ekonomiky prádelen a odborné 

poradenství

�� Reference ve více než 300 prádelnách 

poskytovatelů sociálních služeb

Kuchyňské provozy a úklid:
�� Prostředky pro strojní mytí a oplach, 

úklidové prostředky

�� Dodávky a montáž dávkovacích systémů

�� Zařízení pro kuchyně, úklidové stroje

�� Všechny produkty odpovídají systému HACCP

Úsporné, šetrné k životnímu prostředí
Použití dávkovacích systémů výrazně snižuje náklady 

Všechny prací prostředky jsou bezfosfátové (ekologické)

Efektivnost spolupráce podporujeme odborným poradenstvím

Antala Staška 34, 140 00 Praha 4

Tel.: 296 508 491, fax: 296 508 490

E-mail: infor@nork.cz, www.nork.cz
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Ve Čtyřlístku působí paní Libuše Ga-
jdová více než jedno desetiletí. Patří 
k těm vzácným osobnostem, jimž nad-
šení a neutuchající energie při práci s 
lidmi, trpícími různými druhy zdravot-
ního postižení, nejen nechybí, ale mají 
jí doslova na rozdávání. Zejména v ob-
lasti muzikoterapie se trvale vzdělává, 
zdokonaluje vlastní terapeutické me-
tody, a kromě toho hledá novou inspi-
raci také ve spolupráci s jinými lidmi 
a subjekty, věnujícími se muzikotera-

pii. V Domově na 
Liščině vytvořila 
z řad zdejších 
klientů vlastní 
hudební soubor, 
jenž dostal výstiž-
ný název „Rytmy“. 
Bez této dyna-
mické hudební 
skupiny si dnes ve 
Čtyřlístku nikdo 
nedovede před-
stavit žádné spo-
lečné kulturní vy-
stoupení. Rytmy 
neodmyslitelně 
patří ke koncert-
ním projektům 
Všechny barvy du-
hy, vystupují na 
festivalech, v ost-

ravských divadlech, v knihovnách, ve 
výstavních síních, přijímají pozvání do 
domovů pro seniory, mají za sebou 
také několik vystoupení v Polsku a 
s velkým úspěchem se setkávají jejich 
společné koncerty se studenty Wal-
dorfské školy v Ostravě-Zábřehu, s níž 
už několik let rovněž spolupracují.   
„Snažíme se klienty vtáhnout do at-
mosféry hudby, různých hudebních 
žánrů, aby je provokovola k sebera-
lizaci. Aby hudbu nevnímali pouze 

jako předmět poslechu, ale aktivní 
příležitost s možností zapojení růz-
ných hudebních nástrojů, které jsou 
jim dostupné: žestě, ´rumbakoule´,  
různá chřestítka, dřívka, činely, bu-
bínky, zvonky, či tamburiny... Zkrát-
ka všechny tzv. ´Orfovy´ nástroje. 
Některé si vyrábíme sami, třeba z pet 
lahví, mohou jimi být obyčejné ku-
chyňské lžíce anebo vařečky. Při mu-
zikoterapii se klienti učí, že zvuk se dá 
vyloudit téměř z čehokoliv a klidně 
si k tomu mohou podupávat nohou, 
aby si uvědomili rytmus. 

Šest lidí z našeho nevelkého souboru 
hraje i na zobcovou flétnu. Postupně 
se seznamují s hudebním nástrojem, 
učí se tvořit tóny a po delší době už 
zahrají jednoduchou písničku. Doká-
ží správně dýchat, vytvořit melodii 
podle klavíru i podle rytmu v rámci 
nonverbální komunikace. Využívá-
me i hru ´na tělo´: tleskání, pleskání 
- dotýkání se těla na nohy, ruce, tvá-
ře. Využíváme také hlas, zpěv, který 
sem rovněž patří. Klienti se seznamu-
jí i s texty písní. Jsou to spíše lidové 
písničky, čímž se tříbí jejich paměť. 
A využíváme také dechové techniky. 
Pouštíme si samozřejmě i klasickou 
hudbu a v poslední době rovněž ope-
retní melodie. 

Bubínky, tamburíny, zvonky a řada jiných hudebních nástrojů, to vše patří k nezbyt-
né pracovní výbavě paní vychovatelky Libuše Gajdové, která se už pěknou řádku let 
věnuje bohaté a různorodé práci s klienty Domova na Liščině, jednoho ze zařízení 
Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě. Dalo by se říci, že 
právě „léčba“ hudbou, muzikoterapie, je její nejsilnější zbraní, jejímž prostřednictvím 
se daří zmírňovat řadu problémů dospělých lidí s nejrůznějšími typy mentálního 
a tělesného postižení. 

HUDBA 

JA KO  R A D O S T  I  L ÉK

Z koncertu Všechny barvy duhy III, který se v loňském roce 
uskutečnil v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.

Fotografie z koncertu na Mezinárodním festivalu filmů 
a televizních pořadů o trvale udržitelném rozvoji – TUR 
OSTRAVA 2008

Z historicky prvního veřejného vystoupení skupiny 
Rytmy v polském Pogórze 2007
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Muzikoterapie je současně relaxační 
metodou, takže je nejen o soustře-
děnosti, ale také o uvolnění. Proto 
můžeme při muzikoterapii dělat nej-
různější uvolňovací cviky,“ přibližuje 
svou práci paní Libuše Gajdová.    

Respektuje individuální potřeby a přá-
ní klientů. Pracuje s nimi kolektivně 
i individuálně, ale nabízí jim také jiné 
možnosti: dramaterapii nebo pouze 
hudební poslech. S každým ze svých 
klientů muzikoterapii vyzkoušela, ale 
některým z nich nevyhovuje, zatímco 
jiní mají naopak rádi její dynamickou 
část a pracovali by třeba celý den. 
Mnozí z nich se velmi těší na veřejná 
vystoupení, jež jsou jim nejen způso-
bem seberalizace, ale i uvolněním. 
Vždy je však třeba přijít s něčím, co je 
zaujme. 

„Nechávám klienty, aby se k novým 
nápadům vyjádřili, a pak je to víc 
baví. Když vidí výsledky své práce, 
mají z toho radost, která těší i mne. 
Snad největší, až k slzám, přišla pro 
ně i pro mne, když jsme v roce 2007  
poprvé vystoupili na veřejnosti 
v Polsku v rámci Dne rodin... Nadšení 
a potlesk diváků představuje úžas-
nou satisfakci, obzvlášť, když si 
uvědomím, že například jeden z na-
šich klientů, který ještě před pár 
lety vůbec nechtěl na muzikoterapii 

docházet, je teď naprosto nadšený, 
že může hrát na bubny... Líbí se mi 
obrovské zaujetí té desítky lidí, tvo-
řící jádro souboru. Někdy spojujeme 
muziku s prvky dramaterapie. Třeba 
si hrajeme na zrcadlo a podle rytmu 
kopírujeme zrcadlově pohyb. Čas-
to se dá díky muzikoterapii ovlivnit 
celkové chování, duševní i zdravotní 
stav klientů...“

Paní Libuše Gajdová před pěti lety 
stála u zrodu speciální místnosti pro 
muzikoterapii v Domově na Liščině, 
a kromě toho neustále prohlubuje 
své vědomosti a zkušenosti v této ob-
lasti. Prošla několika kurzy věnovaný-
mi muzikoterapii a dalšími speciál-
ními, certifikovanými kurzy, v nichž 
získávala cenné poznatky. Přihlásila 
se také ke studiu na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci, jež jí přineslo širší 
znalosti a vědomosti, dnes bohatě vy-
užívané v její praxi. Jde zejména o vy-
užití djembe (afrických bubnů), s ni-
miž ji seznámil PhDr. Luboš Holzer, a 
které klienty Čtyřlístku velmi zaujaly. 

A jak přijímá jejich vystoupení veřej-
nost? „Jak už jsem se zmínila, popr-
vé jsme na veřejnosti vystupovali 
v Polsku, v rámci kulturního progra-
mu Dne rodin v naší partnerské or-
ganizaci v Pogórze. Byly to ´Rytmy´, 
jež jsme později s velkým úspěchem 

uvedli i s jinými melodiemi na kon-
certu Všechny barvy duhy v Domě 
kultury města Ostravy a v následují-
cích letech také v Národním divadle 
moravskoslezském. Pak přišla pře-
hlídka divadelní tvorby Arénka, další 
vystoupení v Národním divadle mo-
ravskoslezském v rámci doprovod-
ného programu k projektu Kolotoč 
2008, na Mezinárodním festivalu fil-
mů o trvale udržitelném rozvoji TUR 
Ostrava, na Dni sociálních služeb 
„Lidé lidem“ a pak opět v Polsku. Vy-
stupujeme samozřejmě při setkáních 
našich klientů s rodiči a opatrovníky. 
Všechna naše vystoupení jsou vždy 
přijímána s nečekaně vřelým ohla-
sem.“
Výborné výsledky se samozřejmě ne-
dostavují samy. Jsou za nimi hodiny, 
dny, týdny a měsíce trpělivé práce, 
odříkání a velkého osobního nasa-
zení, bez ohledu na volný čas. Paní 
Libuše Gajdová rozhodně nepatří 
k lidem, kteří by si na množství práce 
naříkali. Vsadím se o co chcete, že už 
teď se jí rodí v hlavě spousta nových 
nápadů, čím udělá radost svým kli-
entům a zároveň překvapí publikum 
příště...  

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: 

autorka, LUCIE KRÁLOVÁ 
a JOSEF HRADIL     

Paní Libuše Gajdová (vpravo) při práci 
s klienty v Domově na Liščině

Společné hudební vystoupení klientů Domova na Liščině se 
studenty Waldorfské školy v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zá-
břehu
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 Stále spolu
Jak řeší problém stárnoucích rodičů a jejich dětí se zdravotním 
postižením v Domově Laguna v Psárech
Narození dítěte se zdravotním posti-
žením, jeho výchova a péče o něj, při-
náší pro rodinu zcela nové povinnosti 
a starosti. Jejich množství je samozřej-
mě odvislé od hloubky postižení, vždy 
ale znamená něco navíc, jedná-li se 
o rodinu, která je zodpovědná a bere 
tento celoživotní úkol vážně. Mnohdy 
je narození zdravotně postiženého 
dítěte důvodem k rozchodu rodičů 
a břímě všech povinností zůstává na 
matce, v lepším případě jí z této slo-
žité situace pomáhá nejbližší rodina.

Tíhu náročných situací unesou jed-
notliví rodiče různě dlouho a je správ-
né, že vzniklo a stále vzniká mnoho 
občanských sdružení, nadací a sou-
kromých institucí, jež se snaží rodi-
čům odborně pomáhat a radit, jak 
problémy řešit. Platí samozřejmě, že 
výchova dítěte s jakýmkoliv handica-
pem je nejkvalitnější v rodině. Je také 
nejlevnější a splňuje všechny aspekty 
citové výchovy, ovlivňující po celý život 
výkony dítěte při veškerých aktivitách 
a činnostech. 

Smekám před rodiči, kteří se starali 
o své postižené dítě po celý život, 
až do stáří. S postupujícím věkem 
však tito rodiče stále více přemýšlejí 
o tom, co s jejich dětmi bude, když váž-
ně onemocní nebo odejdou ze života 
a tyto úvahy se pro ně stávají doslo-
va „noční můrou“. Palčivé problémy 
spojené se stárnutím, jsme si obzvlášť 
živě uvědomovali zejména na akcích 
Společnosti pro podporu lidí s men-

tálním postižením v Praze, kde se 
starší rodiče snažili získat co nejvíce 
informací o možnosti umístění svého 
dítěte do našeho pobytového zařízení 
a o vše, co s tím souvisí, nebo si rov-
nou domlouvali návštěvu. Snažili se 
řešit situaci, o níž věděli, že přijde.

Naše myšlenka pomoci těmto rodi-
čům časově zapadla do období pří-
prav projektu na přestavbu a dostav-
bu areálu II. našeho Domova Laguna 
v Psárech. Podařilo se nám do projek-
tu včlenit další podlaží a připravit je 
pro nový typ služby: společné bydlení 
rodičů seniorů a jejich dítěte s posti-
žením v 10 malých bytech garsonié-
rového typu. Koncem roku 2004, kdy 
jsme otevírali areál II. Domova La-
guna, jsme se už pouze domluvili se 
svým zřizovatelem, jak novou službu 
zařadit. Nabízíme ji od roku 2005.

Domov Laguna poskytuje v součas-
né době podle zákona 
o sociálních službách 
čtyři služby – denní sta-
cionář, týdenní stacio-
nář, domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
a domov pro seniory. Sa-
mozřejmě, že náš domov 
neposkytuje služby všem 
seniorům, ale pouze těm, 
kteří se starali celý život 
o své dítě s postižením a 
nyní v důsledku pokroči-
lého stáří, nebo nemoci, 
nemohou pečovat o sebe 

ani o svého potomka. Tuto podmínku 
jsme uvedli i v definici cílové skupiny.

Jaký je o tuto službu zájem? Veliký, zá-
jemci se hlásí z celé republiky. Mohli 
bychom vybudovat dalších deset bytů 
a byly by okamžitě obsazené. Co na-
bízíme? Totéž, co pro klienty se zdra-
votním postižením: Mohou se účastnit 
aktivit v dílnách, aktivit pohybových 
včetně pobytu v bazénu, celoživotní-
ho vzdělávání, kulturních akcí, výletů, 
zájezdů, rekreačních pobytů -  volba je 
pouze na nich. Rodiče si mohou do-
přát i dovolenou podle svých představ.

Co služba přináší a proč ji poskytu-
jeme? Jsme přesvědčeni o tom, že 
zmírňuje a snad i potlačuje tíživé myš-
lenky, jaká budoucnost čeká mé dítě, 
odejdu-li z tohoto světa. „Přesazení“ 
starého člověka i člověka s mentálním 
postižením do nového prostředí se 
neobejde bez prožívání velkého trau-

matu. K rozdělení obou však zcela zá-
konitě dochází. Rodiče odcházejí do 
domova pro seniory, dítě mezi osoby 
s mentálním postižením. A to přesto, 
že je mezi nimi opravdu velké a pevné 
pouto. Vždyť prožili celý život v závis-
losti jeden na druhém.

Máte-li tedy možnost kdekoliv vytvořit 
podmínky pro poskytování této služ-
by, zkuste to! Mnoha starším lidem 
a jejich dětem s mentálním postiže-
ním tím nepochybně ulehčíte problé-
my v nejsložitějším životním období 
a nabídnete jim službu, o kterou bude 
zájem stále větší.

Mgr. JAKUB ADÁMEK
ředitel Domova Laguna Psáry



Ilustrační foto archivIlustrační foto archiviv

F U L N E K

VÝROBCE A DODAVATEL 

PRŮMYSLOVÉ A PRÁDELENSKÉ TECHNIKY

A CHEMICKÝCH ČISTÍREN

Hlavní snahou společnosti VVM – IPSO s.r.o. je 

garantovat zákazníkům nejvyšší kvalitu poskytovaných 

služeb, což dokládá i certifi kát DIN EN ISO 9001/2000 

č. 01 100 045135 pro nákup, prodej, montáž a servis 

prádelenské technologie včetně dodání náhradních 

dílů ze dne 3. 6. 2004, vydaný fi rmou TÜV Industrie 

Service GmbH.

VVM – IPSO s.r.o. je ryze česká společnost, jejíž prioritou je strojírenská výroba, prodej, montáž 
a servis prádelenské technologie IPSO. Firma IPSO patří mezi nejvýznamnější a  největší výrobce prá-
delenské techniky v Evropě i ve světě.

VVM – IPSO s.r.o. zajišťuje přímý  prodej  výrobků  na uzemí České a Slovenské republiky. 

Kontakt:
VVM – IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek
tel.: 556 740 100, 106
fax: 556 740 106
e-mail: vvm-ipso@vvm-ipso.cz
internet: www.vvm-ipso.cz
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První právní normou je proto obecná 
povinnost každého občana neuško-
dit svou činností – přesto se často 
můžeme setkat s realizací stravová-
ní klientů podle vlastních představ 
pracovníků zařízení či pracovníků 
připravujících jídla, bez ohledu na 
skutečné potřeby a pro klienty bez-
pečnou výrobu stravy. Výsledkem je 
pak stravování nevyhovující potře-
bám klientů, v důsledku tak často jde 
o porušení této základní právní nor-
my, protože svou činností tyto osoby 
a jejich prostřednictvím i příslušná 
instituce poškozuje klienty.

Další je pak oblast legislativy spojená 
s výrobou, distribucí a značením po-
travin, která se vztahuje na všechny 
výrobce stravy a je v současné době 
upravena nařízením ES 852/2004 
a následnou novelizací vyhlášky, kte-
rá má číslo 602/2006 Sb. V rámci této 
legislativní normy je řešena i oblast 
kritických bodů. K výrobě stravy se 
vztahuje i na první pohled „vzdálená 
tematika“, jakou je například zákon 
o odpadech.

Významnou právní normou pro po-
skytovatele je samozřejmě Zákon o 
sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), 
jehož hlavním cílem je:
• umožnit žít běžným způsobem ži-

vota a zachovat a rozvíjet důstojný 
život pomocí odborných a bezpeč-
ných služeb.

• chránit uživatele služeb před po-
škozováním jejich individuálních 
zájmů neodborným poskytováním 
služeb.

Oba tyto požadavky nemohou být na-
plněny v případě, kdy není klientům 
poskytnuté stravování odborným 
provedením této služby. 

Zajištění přiměřené a kvalitní výživy 
těm, kteří se stravují v pobytových in-
stitucích (a to jak zdravotnických, tak 
sociálních) je naplněním základního 
práva těchto osob na péči podle indi-
viduální potřeby. 

Zákon říká, že mezi základní činnosti, 
jejichž poskytování je pro zápis do re-
gistru poskytovatelů nutné, je poskyt-
nutí stravy. V souladu s výše uvedený-
mi cíli zákona však nelze tuto činnost 

chápat jako poskytnutí „nějakého 
jídla“, to by nenaplnilo požadavek na 
odbornou a bezpečnou službu. 

Vzhledem k tomu, že je obecně zná-
mým problémem nedostatečná výži-
va, zejména u osob ve vyšší věkové 
kategorii a v pobytových zařízeních, 
je nasnadě, že tuto oblast péče je 
nezbytně nutné zkvalitnit. Jistě 
v této souvislosti nepřekvapí, že kva-
litní nutriční péče představuje jeden 
z významných nástrojů k návratu či 
zachování soběstačnosti a sebeob-
sluhy, je tedy také jedním z hlavních 
osobních cílů uživatelů. 
S těmito cíli je spojena i oblast po-
skytování léčebné výživy, tedy diety 
stanovené lékařem. Je pravda, že za-
jištění stravy je sociální potřebou, ale 
lze jistě diskutovat, jak je to s dietní 
stravou. Klient si stravu hradí a na její 
poskytování se vztahuje vzájemná 
smlouva. Pokud se klient rozhodne, 
že si nepřeje dietní stravu, je v zájmu 
zařízení, aby byl prokazatelně sezná-
men s důsledky takového rozhodnutí 
– jednak přímými zdravotními a jed-
nak omezením či zamezením možné-
ho zlepšení soběstačnosti. Potřebnou 
informaci by měl klientovi poskytnout 
jednak lékař dietu ordinující a jednak 
nutriční terapeut ve vazbě na skladbu, 
pravidla a souvislosti příslušné diety 
s aktuální nutriční potřebou klienta. 
Smyslem použití diety je uplatnění 
výživových opatření, která zlepší kom-
penzaci onemocnění, případně zmír-
ní nebo odstraní obtíže klienta (napří-
klad vyloučením zatěžujících potravin 
či jejich součástí). V zařízení sociální 
péče nejde obvykle o akutní opatření, 
jde hlavně o potřebu stabilizovat stav, 
případně zabránit jeho zhoršení, tedy 
nestresovat klienta a respektovat plán 
péče. 

MPSV - standardy kvality - ochrana 
práv osob
Poskytovatel má písemně zpracová-
na vnitřní pravidla pro předcháze-
ní situacím, v nichž by v souvislosti 
s poskytováním sociální služby moh-
lo dojít k porušení základních lid-
ských práv a svobod osob, a pro po-
stup, pokud k porušení těchto práv 
osob dojde; podle těchto pravidel po-
skytovatel postupuje; 

Personální a organizační zajištění 
sociální služby 
Poskytovatel má písemně stanovenu 
strukturu a počet pracovních míst, 
pracovní profily, kvalifikační poža-
davky a osobnostní předpoklady za-
městnanců; organizační struktura 
a počty zaměstnanců jsou přiměře-
né druhu poskytované sociální služ-
by, její kapacitě a počtu a potřebám 
osob, kterým je poskytována; 

Personální a organizační zajištění 
sociální služby 
Poskytovatel má písemně zpracová-
nu vnitřní organizační strukturu, ve 
které jsou stanovena oprávnění a po-
vinnosti jednotlivých zaměstnanců;
Poskytovatel, pro kterého vykonávají 
činnost fyzické osoby, které nejsou 
s poskytovatelem v pracovně práv-
ním vztahu, má písemně zpracována 
vnitřní pravidla pro působení těchto 
osob při poskytování sociální služby; 
podle těchto pravidel poskytovatel 
postupuje. 

Zvyšování kvality sociální služby
Poskytovatel průběžně kontroluje 
a hodnotí, zda je způsob poskytování 
sociální služby v souladu s definova-
ným posláním, cíli a zásadami sociál-
ní služby a osobními cíli jednotlivých 
osob; 

DS - poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovída-
jící věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování, mi-
nimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

Výkony nutričních terapeutů – s plat-
ností od 1. 1. 2010 jsou v sazebníku 
zdravotnických výkonů také výkony 
nutričního terapeuta.
Vyšetření a zhodnocení nutričního 
stavu  nutričním terapeutem
Sestavení nutričního plánu pacienta/
klienta
Propočet nutriční bilance (SW nástro-
jem)
Indikace sippingu nutričním terape-
utem
Edukace NLZP – nutriční terapeut 
Reedukace NLZP – nutriční terapeut 

Tamara Starnovská, 
tamara.starnovska@centrum.cz

Výživa klientů v domovech 
pro seniory optikou 
platné legislativy
Úvodem je třeba si uvědomit, že právní souvislosti a povinnosti vyplývají jednak 
z obecných předpisů, jednak ze speciálních právních norem pro oblast péče o seniory.



Nutricia, a.s.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
tel: 296 332 700
e-mail: in for ma ce@nutricia.cz
www.nutricia.cz

FibreGluten
Free

Kcal

300 20g
Protein

0,6g

ČokoládaLesní ovoceíVanilkai Vanilka

NOVINKA
Klinická výživa s vysokým obsahem 
bílkovin a energie

Nutridrink Protein je vhodný pro:

 pacienty trpící nedostatečným příjmem energie a bílkovin

 seniory

 pacienty s nádorovým onemocněním

 pacienty před a po chirurgickém zákroku

 pacienty po úrazech

  pacienty s oslabenou imunitou

D oporučený denní příjem je 1–3 Nutridrinky Protein
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Když občas pozoruji některé pracov-
níky v sociálních službách, všeobecné 
sestry nebo sociální pracovníky při 
jednání s klienty, napadá mě otázka: 
„Proč vykonávají povolání, které je tak 
evidentně nebaví a obtěžuje?“

Odpověď na tuto otázku jsem našla při 
sbírání materiálů pro svou diplomovou 
práci. Je velice jednoduchá. 

Tito pracovníci, když začali své povolá-
ní vykonávat, měli určitě své velké plá-
ny, cíle, ambice a ideály. Bohužel reali-
ta, styl práce a atmosféra na pracovišti 
jim přinesla pocit zklamání, nesplnění 
jejich snah a neoprávněný pocit osob-
ního selhání. 

Mnozí z nás začínali v sociální sféře pra-
covat v době, kdy se pracovní týmy sklá-
daly ze zdravotních sester a sanitárek. 
S přijetím zákona 
o sociálních služ-
bách vznikla nová 
kategorie pracov-
níků – pracovníci 
v sociálních služ-
bách. Financování 
je každým rokem 
pro mnohá zaříze-
ní „bojem o holé 
přežití“. Jsou zaří-
zení, kde sestrám 
zkrátí úvazek na 
75 % sesterské práce, zbytek úvazku 
pracují a jsou placeni jako pracovníci 
v sociálních službách. Samozřejmě, že 
za tím stojí úspora financí.

Dalším problémem, který týmové spo-
lupráci nepřeje, je rozdílnost finanč-
ního ohodnocení sester a pracovníků 
v sociálních službách. Určitě je podle 
mého názoru správné zachování roz-
dílu.

Nároky na práci se zvyšují, počet per-
sonálu zůstává stejný, zdravotní stav 
klientů se zhoršuje a logicky vyžaduje 
mnohem více péče. Nikomu nemusím 
připomínat, že společenské postavení 
a uznání naší práce je bohužel na po-
sledních místech. 

I tyto faktory jsou důvodem nespoko-
jenosti jednotlivce a ve svém výsledku 
toho, že sebelepší tým, který držel při 
sobě, se rozdělí. Sestry nejsou spoko-
jeny s prací pracovníků v sociálních 
službách a naopak. Nikdo nechce pra-

covníkům v sociálních službách křivdit, 
z vlastní praxe vím, že se umí velmi 
dobře postarat o klienta v oblasti hy-
gieny, sociálních potřeb, aktivizačních 
činností. Bohužel si  mnozí z nich ne-
uvědomují neschopnost vyhodnotit 
a řešit závažné zdravotní stavy. Právě 
proto jsou v zařízeních sociálních slu-
žeb zdravotní sestry – sestry v sociál-
ních službách. Nespokojenost a problé-
my mezi pracovníky způsobuje vedení 
mnohdy složitější a obsáhlé individuál-
ní dokumentace klientů.

Při poskytování sociálních služeb vy-
chází každé zařízení ze standardů kva-
lity, které si vypracuje. Všeobecně jsou 
ale bez výjimky všichni pracovníci v pří-
mé péči s klienty povinni respektovat 
svobodné rozhodování klientů, zacho-
vávat mlčenlivost, dodržování profesi-
onálních zásady, mají zodpovědnost 

vůči klientům, 
jsou vedeni ke 
zvyšování kvality 
poskytovaných 
služeb, musí do-
držovat právní 
předpisy a etické 
kodexy. 

Zdravotní sestry, 
sociální pracovní-
ci a nově pracov-
níci v sociálních 

službách jsou zodpovědní za své celo-
životní vzdělávání, které je nutné pro 
udržení odborně a kvalitně poskytova-
ných služeb.

Mnohdy je velký rozdíl mezi tím, jak by 
vzdělávání mělo vypadat a jak vypadá. 
Úroveň kurzů pro pracovníky v sociál-
ních službách, i když akreditovaných 
je v ojedinělých případech žalostná. 
Absolventi nemají základní potuchy 
o tom, co bude obnášet jejich práce. 
Odpověď na otázku co jste si předsta-
vovala, že budete v domově pro seniory 
dělat, je více než výmluvná: „Na kurzu 
nám říkali, že si budeme s babičkami 
jenom vyprávět. Já nikoho koupat ne-
budu.“

Toto je realita, ve které pracovníci po-
skytující sociální péči denně žijí.

Někdy může dojít k tomu, že situace vy-
ústí v chování, kterým se pracovník brá-
ní nepříjemnému psychickému napětí. 
Vystupuje nepřiměřeně dané situaci. 

Takové projevy chování jsou vzdáleny 
profesionálnímu chování.
Náročné pracovní situace ve vztazích 
s problémovými a mnohdy manipula-
tivními klienty, kteří prostřednictvím 
agrese, verbálních útoků, zapíráním 
poskytnuté péče, ventilují svou nepří-
jemnou situaci, bolest, obavy a strach 
z vývoje onemocnění nebo situace. 
Zvláštní skupinu tvoří klienti trpící 
demencí se stavy dezorientace a ne-
klidu.

Pracovníci jsou zvláště v domovech 
pro seniory často konfrontováni s umí-
ráním a smrtí. Pro mě samotnou byly 
poměrně hodně stresující situace při 
předávání pozůstalosti příbuzným, kdy 
jsem poslouchala výtky týkající se ne-
spokojenosti s péčí o jejich blízkého. 
Nezřídka kdy jsem byla vystavena jejich 
sebelítosti a hledání viníka.

Na takovéto situace nikoho z nás ne-
připraví kurz, který se honosí sebe-
lepší akreditací. Myslím si, že oblasti 
vzdělávání by prospěl „zdravý selský 
rozum“. Nic nevyřeší honba za kredity 
nebo hodinami. Vzdělávání by se mělo 
opírat o individuální potřeby jednotli-
vých zaměstnanců a možnosti organi-
zace. Bohužel nedostatek financí vede 
k tomu, že se musí upřednostňovat 
akce, které jsou finančně nenáročné, 
a mnohdy se nelze ohlížet na ničí indi-
viduální potřeby. 

Nezdá se mi také spravedlivé, aby 
pracovník v sociálních službách ne-
dostal ocenění v podobě více ho-
din za aktivní účast, když si připraví 
přednášku. Argument, že se v tu chví-
li aktivně nevzdělával, je k pousmání. 
Co tedy dělal celou tu dobu, když si 
připravoval svou přednášku? Nehle-
dě na fakt, že své téma má zpracova-
né na vysoké úrovni, kam se na něho 
„hrabe“ profesionální lektor, který 
nezná praxi.

Na závěr bych chtěla použít slova ame-
rického spisovatele Richarda Bacha:
„Učit se znamená objevovat to, co už 
víš.
Konat znamená demonstrovat, že to 
víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, 
že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti 
a učitelé.“

Lenka Hasnedlová

PROČ 

vládne v sociálních službách „blbá“ nálada?

Myslím si, že oblasti vzdě-
lávání by prospěl „zdravý 

selský rozum“. Nic nevyře-
ší honba za kredity nebo 
hodinami. Vzdělávání by 
se mělo opírat o individu-
ální potřeby jednotlivých 
zaměstnanců a možnosti 

organizace. 



Vždy, když potřebujete energii

S příchutěmi ovoce, vanilky, čokolády a kávy.

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro

zvláštní lékařské účely. Doplňková výživa.

Více informací na www.vyzivaprinemoci.cz



Strana 22Z DOMOVA

Univerzita v DD Onšov
V Domově důchodců v Onšově jsme 
řadu let organizovali tak zvané „Křes-
lo pro hosta“, na které jsme navázali 
v roce 2002 založením UNIVERZITY 
VOLNÉHO ČASU na popud ing. Stei-
nové z Prahy. Jedná se o přednášky 
zajímavých lidí, kteří o své profesi či 
koníčku umí poutavě vyprávět. A tak 
jsme tu měli špičkové vědce a uměl-
ce, vrcholné sportovce, lékaře, herce 
a hudebníky, lidi nesmírně odvážné, 
dobrodruhy a cestovatele a zdánlivě 
obyčejné lidi, kteří nám měli co sdělit 
a obohatit nás.

Každý semestr je rozdělen do 8 vy-
učovacích hodin. Každá hodina se 
skládá přibližně ze 45 minut výkladu 
a zbytek je věnován dotazům. Kromě 
výjimek se setkáváme vždy v lichou 

středu ve 13:00 hod. Mezi semestry 
jsou letní a zimní prázdniny. Každo-
ročním výletem se snažíme navázat 
na právě probíranou tematiku.

Univerzity se může zúčastnit napros-
to každý bez rozdílu vzdělání a věku. 
Kromě našich uživatelů se předná-
šek pravidelně zúčastňují obyvatelé 
Onšova, okolních vesnic a přátelé 
z ÚSP Těchobuz. Byli tu však uživa-
telé z ÚSP Lidmaň, DD Pacov, DD 
Obořiště, DD Proseč, DD Humpolec, 
DD Věž, DD Telč, DD Ždírec, sdruže-
ní Lada a mnoho oficiálních a sou-
kromých osob z celé republiky i ze 
zahraničí.

1. semestr – Historie Onšova 
– pan Maleček (znalec historie)
2. semestr – Planety naší sousta-
vy a vývoj života na Zemi 
– pan Novák (bývalý ředitel školy)
3. semestr – Medicína v kostce 
– 8 lékařů specialistů
4. semestr – Cestománie 1 
– cestovatel, horolezec, potápěč, 
pilot, dobrodruh, speleolog
5. semestr – Cestománie 2 
– kromě jiných i dva Holanďané
6. semestr – Putování za zvířaty 
– mimo jiných i pan Zdeněk Srstka 
(herec)
7. semestr – Kuchyně světa 
– pan Zdeněk Augusta (vítěz Gast-
ropragu 2001)
8. semestr – 60. výročí ukončení 
2. světové války – voják, vězeň, 
partyzán, historik atd.
9. semestr – Mozart a ti druzí 
– kromě jiných i Naďa Urbánková 
a Jaroslav Svěcený
10. semestr – Zahrada jak ji 
neznáme – pan Ing. Voight 
(ředitel SZŠ Praha)
11. semestr – Sport – 2. Čech na 
Everestu pan Ing. Nežerka, 4 mistři 
světa a další
12. semestr – Mišmaš – špičkový 
hvězdář, psovod atd.
13. semestr – Lidé pod plachta-
mi lodí aneb cesty daleko za obzor 
– pan Martin Kučera

14. semestr – Vesmír na interne-
tu 1 – profesoři KU
15. semestr – Vesmír na interne-
tu 2 – profesoři KU
16. semestr – Počítačová techni-
ka 1 – pan doc. Martin Šolc
17. semestr – Počítačová techni-
ka 2 – pan doc. Martin Šolc

Od 14. semestru jsme regionálním 
centrem KARLOVY UNIVERZITY a 
naši studenti byli promováni v aule 
pražského Karolína. Nezbývá než do-
dat, že všichni účastníci získali nejen 
úžasné vědomosti a možnost komu-
nikovat s opravdovými odborníky, 
ale především zdravou sebedůvěru.

Ing. Václav Jaroš
ředitel DD Onšov  
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TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI Zamyšlení nad účinností této 

metody v zařízeních sociálních 
služeb

Kolem devadesáti lidí sedí po čtyřech 
u celkem malých stolků v konferenč-
ním sále KC Vltavská, pondělí ráno, 
za mikrofonem americký profesor 
sociologie. Přednáší o stárnoucí po-
pulaci. Za padesát let bude polovina 
obyvatelstva planety v neproduktiv-
ním věku, navíc s vyhlídkou toho, že 
se dožije devadesáti a více let. Jeden 
každý, kdo v té době bude ve věku 
produktivním, bude muset svou pra-
cí živit jednoho dalšího, kdo už, ane-
bo ještě, nebude schopen vydělávat 
si na svou vlastní obživu. Děsivá vize? 
Možná.
Takový obrázek otevřel týdenní kurz 
pro akreditované trenéry paměti. 
Měl frekventantům kurzu naznačit 
důležitost jejich budoucího poslání, 
udržovat ve formě čím dál tím star-
ší populaci. Trénink paměti podle 
Ing. Steinové totiž není ničím men-
ším než posláním. Není to jen oby-
čejné povolání, které bychom my, 
budoucí trenéři paměti, mohli vyko-
návat jen na půl plynu. Trenér paměti 
je osobně zodpovědný za úspěch kli-
enta, to stojí ve stanovách České spo-
lečnosti pro trénování paměti a moz-
kový jogging, trenér sám by měl být 
strůjcem klientova úspěchu. Proto 
zde, na kurzu, nejde jen o to osvojit si 
potřebné, pro člověka alespoň trochu 
znalého problematiky nijak objevné, 
metody a techniky tréninku. Jde o to 
osvojit si ten správný přístup.
Metody tréninku paměti z velké části 
těží z poznatků psychologie paměti. 
Proto Ing. Steinová, která přednášela 
většinu času, vyhrazeného pro náš 
kurz, často používala slova jako „po-
zornost“ a „pravá hemisféra“. Všem 
nám je po absolvování kurzu jasné, že 
pokud se na libovolnou přijímanou 
informaci nebudeme plně soustředit, 
a pokud vytvářenou představu patřič-
ně nezhmotníme pomocí co možná 
nejvíce smyslových dojmů (k tomu ta 
pravá hemisféra), nikdy, ale nikdy si 
ji nezapamatujeme. Mnohokrát jsme 
tento objevný způsob práce s myš-
lenkovým materiálem praktikovali. 
Nákupní lístek si nyní všichni umíme 

vštípit za použití kategorizace – roz-
členění dlouhého seznamu položek 
podle třídy, do které patří, na několik 
lépe zapamatovatelných, menších 
podskupin. Mentální mapa bytu za-
plněna oživlým nákupem, jako další 
z nástrojů metodiky tréninku paměti, 
nám také pomohla si zapamatovat, 
co potřebujeme v supermarketu. Nej-
spíš navždy. 
Metody tréninku paměti staví i na 
poznatcích mnohem starších než je 
mladý vědní obor psychologie. Mne-
motechniky, slovy Ing. Steinové zapo-
menuté dědictví antiky, údajně znovu 
objevené až v sedmdesátých letech 
minulého století pionýry trénování 
paměti, s jejichž pomocí dokážeme 
nemožné. Zapamatovat si 44 americ-

kých prezidentů nebo sto čísel od ϖ, 
že to nedokážete? S pomocí mnemo-
technik je to hračka, prý to zvládne 
raz dva každý, s nadsázkou, i kdyby 
mu chyběla půlka mozku (ovšem ne-
směla by to být ta pravá). Básnička 
kde každé další slovo začíná stejným 
písmenem jako jméno pořadím od-
povídajícího amerického prezidenta, 
od [V] jako „vana“ pro Washingtona, 
až po [O] jako „osvobozen“ pro Oba-
mu. Vyprávění plné po několika se-
skupených desetinných čísel ϖ: od 
3 (3 bratři) přes 1415 (roku 1415 upá-
lili Jana Husa) až do konce, na který 
už si nyní, pár měsíců po kurzu bohu-
žel nedokážu vzpomenout. Asi jsem 
svůj příběh nedostatečně okořenil, 

dokončení na str. 24

Do redakce časopisu Rezidenční péče přišel článek absolventa kursu pro trénování paměti Ing. Dany 
Steinové. Autorem je student psychologie, který má také již tříletou praxi v různých pobytových zařízeních 
pro seniory. Vyzvali jsme k vyjádření jak Ing. Steinovou, tak i další odborníky z praxe. Uvítáme i vaše názo-
ry a zkušenosti. (Některé příspěvky jsou zkrácené, celé znění najdete na www.rezidencnipece.cz)

Trénování paměti Ing. Steinové 

ilustrační foto Jan Komárek
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dokončení ze str. 23

nestvořil jsem ho dostatečně lech-
tivý, nedal do něj potřebné emoce, 
málo jsem zapojil svou pravou hemi-
sféru. Málo jsem dbal rad Ing. Steino-
vé. Teď nebudu moci ohromovat celé 
své okolí svou neobvyklou mentální 
kapacitou, ani nebudu moci mít ze 
sebe dobrý pocit; potřebné okamži-
té zvýšení sebevědomí, následně 
pak i kvality mého života vůbec, dle 
Ing. Steinové nejdůležitější to složka 
trénování paměti, u mě nebude mít 
trvalý efekt. 
Pokud ale budu trénovat svou paměť 
pravidelně, neustále, poctivě, zapá-
leně, k čemuž mi pomůže můj dobře 
proškolený trenér, kouzlo bude žít. 
Budu mít ze sebe výborný pocit, co 
všechno jsem si schopen týden od 
týdne zapamatovat mě bude nabíjet 
novou chutí do života. Trénování pa-
měti mi pomůže, když už není nic ji-
ného, čím bych se zabavil, v čem bych 
se realizoval, ale jen pokud bude 
můj trenér dostatečně entuziastický. 
Právě v entuziasmu je klíč k akredi-
tovanému tréninku paměti dle Ing. 
Steinové. Nadšení, které trenér předá 
a nebo nepředá svým klientům je, až 
na pár výše popsaných víceméně la-
ciných triků, sebraných po všech kou-
tech pravé vědy i laického vědění, od 
psychologie po hru země-město, sty-
lem pejsek a kočička pekli dort, po-
skládaných dohromady pod hlavič-

kou akreditovaného programu, tím, 
co se Ing. Steinová snaží předat svým 
žákům i svým studentům univerzity 
třetího věku a frekventantům svých 
kurzů tréninku paměti. Metodika, je-
jíž úspěšnost nebyla dostatečně pře-
svědčivě položena ani výzkumným 
projektem Pražského psychiatrické-
ho centra, na kterém Ing. Steinová 
spolupracovala, je až druhotná, ved-
lejší. Hlavní je energie, kterou trenér 
do svého programu vloží, energie, 
kterou svým klientům předá. 
Jako každá „objevná“ a „všespásná“ 
pseudopsychologická metoda, staví i 
trénink paměti na laciných argumen-
tech a nezměrné síle osobnosti propa-
gátora metody, kterou Ing. Steinová 
bezpochyby má a, soudě podle toho, 
že se tréninkem paměti a šířením 
této metody na, jak ona říká, „osvěto-
vých“ přednáškách dokáže uživit, umí 
s ní i zdárně zacházet. Nejpalčivější 
otázkou je, co z celé metody zbude, 
oddělíme-li ji od silné osobnosti pře-
svědčivé matky-zakladatelky. Souhrn 
pouček a technik, které se vejdou do 
tenčí knihy. Kdo má zájem o obor a 
chuť a možnost trénovat paměť, třeba 
s klienty v zařízení, kde pracuje, tomu 
bude stačit chytře zpracovaná kniha, 
týdenní školení v podstatě nepotře-
buje. Kdo nemá chuť a zájem, tomu 
nejspíš ani školení nepomůže k tomu, 
aby svou práci dělal dobře. Jsou věci, 
které prostě nepředáte, alespoň ne 
dlouhodobě. 

Uplynul nějaký čas, absolvoval jsem 
trénink trenéra paměti, a v paměti 
se z něj zatím stává stále nejasnější 
vzpomínka. Tak paměť funguje. Vy-
tvořená neuronová spojení vyhasína-
jí, rozpadají se, vzpomínky blednou, 
ztenčují se. Měl bych vědět co s tím, 
jak proti tomu bojovat, jsem akre-
ditovaný trenér paměti. Sám sobě 
nepomůžu, nepomůžu ani nikomu, 
kdo ještě má pro co žít a co dělat, 
ten si svou paměť, a s ní související 
sebevědomí a prožitek kvality života, 
dokáže udržet sám, ve stavu, jaký po-
třebuje. Můžu pomáhat jen těm, co už 
nevědí co s časem a se sebou. Dát jim 
zábavu, trochu zvýšit jejich sebehod-
nocení, zpříjemnit čas. S tím co mě 
naučili, zdá se mi, můžu pomáhat jen 
těm, co nevědí co se sebou. To bude 
asi ta čím dál rychleji stárnoucí popu-
lace. Vzpomínám si, že už brzy nás tu 
prý bude polovina ze všech obyvatel 
planety, nás, kteří budeme do deva-
desáti neproduktivně čekat na světlo 
na konci tunelu. Děsivá vize? Možná 
ne tak docela. Pohled do budoucnos-
ti plné tisíců akreditovaných trenérů 
paměti, kteří tu budou jen pro nás 
a naše skomírající sebehodnocení 
může někoho naplnit optimismem. 
Světlonoši Ing. Steinové dozajista 
ulehčí naše důstojné dožívání. Děsi-
vá vize…?   

Cyril Kaplan
student psychologie FF UK

Trénování paměti a efektivita 
Cyril Kaplan v článku „Trénování pa-
měti s Danou Steinovou“ popisuje pro-
středí kurzu pro trenéry paměti, které-
ho se účastnil, uvádí entuziasmus jako 
hlavní „klíč“ k trénování paměti a za 
podstatnou považuje „energii, kterou 
trenér do svého programu vloží“ a uza-
vírá, že jde o pseudopsychologickou 
metodu, postavenou na „laciných ar-
gumentech a nezměrné síle osobnosti 
propagátora“. Kurz pro trenéry pova-
žuje za zbytečný, stačila by „chytře 
zpracovaná kniha“. Tento příspěvek je 
reakcí na toto sdělení. 
Trénování paměti (dále jen TP) prochá-
zí v ČR boomem – od založení České 
společnosti pro trénování paměti a 
mozkový jogging (ČSTPMJ) v roce 1998 
Společnost vyškolila asi 1400 trenérů, 
v roce 2008 založila systém třístupňové-
ho vzdělávání akreditovaný MPSV, spolu-
pracuje na zahraničních akcích, pořádá 
kurzy v češtině i v angličtině. Společnost 
považuje trénování paměti za efektivní 
nástroj a za svůj cíl považuje, aby senioři 
byli schopni využít techniky a strategie 
pro lepší zapamatování v jejich každo-
denním životě. Je proto správné, že ved-
le nadšení Společnosti a jejích trenérů je 
slyšet také kritiku a pochyby.  
Za zásadní námitku Cyrila Kaplana po-
važuji pochybnosti o efektivitě trénová-
ní paměti. 

Pro psychology je měření jakékoliv tré-
ninkové aktivity typu TP výzvou. Může 
dojít k několika situacím: 
1. trénink má efektivitu a my jsme 

schopni ji zachytit /optimální vari-
anta/

2. trénink je efektivní a my efektivitu 
nezachytíme /např. nemáme správ-
né nástroje/

3. trénink není efektivní a my to po-
známe /např. aplikujeme mnoho 
různých nástrojů na měření a nezjis-
tíme změny/

4. trénink není efektivní, ale my jej za 
efektivní považujeme /např. vlivem 
chyby měření, subjektivní výpověď 
je příliš ovlivněna vlivem osobnosti 
lektora/

Jak je tomu u trénování paměti? 

Efektivita trénování paměti je v různých 
studiích ve světě dlouhodobě sledová-
na. Existuje několik shrnujících studií 
(metaanalýz, „studií studií“), které po-
suzovaly subjektivní změny (jak jsou 
účastníci s trénováním paměti spokoje-
ni) i objektivní rozdíly před a po tréninku 
(testové změny,  např. změny v testech 
paměti) . Jak subjektivní, tak objektivní 
pozitivní změny jsou statisticky význam-
ně v těchto studiích nalézány. Psychiat-
rické centrum Praha pracuje na studii 

efektivity TP Dany Steinové. Ve velké 
skupině trénovaných zjistilo v perspek-
tivě 6 měsíců po ukončení TP pozitivní 
změny v objektivním testu paměti (Pa-
měťovém testu učení) a v subjektivním 
vnímání vlastních myšlenkových chyb. 
V několika dalších metodách se ale efekt 
neprojevil. V další, malé studii, zaměře-
né na práci s menšími, realitě bližšími 
skupinami kombinujícími TP a tělesné 
cvičení (okolo 18 účastníků ve skupině) 
jsme zaznamenali např. zvýšení duševní 
pohody po tréninku (trvajícím 5 týdnů, 
10 setkání) oproti situaci před tréninkem. 
Účastníci tréninku měli po jeho skonče-
ní statisticky významně výraznější pocit 
většího optimismu a byli celkově spoko-
jenější se svým zdravím. Pohled na graf 
je však (i když jde o rozdíl statisticky vý-
znamný) málo uspokojující – pravý slou-
peček je jen o málo vyšší oproti levému, 
průměrné zvýšení představovalo 3 body 
na škále v rozsahu 0-60 bodů, posun 
z průměrných 41,6 na 44,7 bodu.   
 
Jak je vidět, statisticky signifikantní 
zvýšení nemusí znamenat zvýšení mar-
kantní, na první pohled pozorovatelné 
a posuzovatelné. Domnívám se, že mů-
žeme udělat analogii mezi grafem a re-
álným životem – při tréninku dochází 
k měřitelným, signifikantním změnám 
v prožívání a chování účastníků trénin-
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Redakce zaslala článek k vyjádření 
paní Ing. Daně Steinové i dalším od-
borníkům z praxe. Část této diskuze 
uveřejňujeme:
Ing. Dana Steinová nám obratem 
napsala:
„Shodou okolností přišel mail od 
účastnice stejného kurzu, který absol-
voval Cyril, jenže na rozdíl od něj ta 
dívka skutečně trénink paměti dělá v 
praxi. Na Cyrilovi je vidět, že to nikdy 
v praxi sám nezkusil a z toho vyplývá 
i jeho arogantní hodnocení. Trenérem 
paměti se nestává člověk tím, že získá 
certifikát, ale tím, že je schopen získa-
né dovednosti aplikovat v praxi.“
Zde je zmíněný mail:
„Vedu kurz trénování paměti pro 
veřejnost a moji účastníci projevili 
zájem o české krále. Prosím, mohla 
byste mi napsat, jak jsou po sobě ty 
paměťové háčky? Pamatuji si jedna-
bedna-Sámo, dvě-šle-Krok, pět-květ-
Mnata, ale mám v tom trochu chaos, 
protože jsem to na rozdíl od prezi-
dentů a Ludolfova čísla od kurzu pro 
trenéry nepoužila.
Jinak Vám musím složit ohromnou 
poklonu, protože teď, když sama tré-
nuji, vidím, že je to všechno přesně 
tak, jak jste nás učila. Moji kursisti 
minulý týden nevěřícně koukali na 
číslo pí a tento týden ho umí. Včera 
jeden pán brblal, že na co se má učit 
americké prezidenty, který mu jsou 
ukradený, proč jim radši nedám čes-
ké krále. Krále jsem jim slíbila a pá-

novi jsem vysvětlila, že cílem úkolu 
s prezidenty je přesvědčit je, že jejich 
paměť zvládne i informaci pro ně ne-
známou a obtížnou. Tak že prý se ty 
prezidenty naučí.
Ten brblající pán je takový škodolibý 
právník, který se mě neustále snaží 
na něčem nachytat (zatím neúspěš-
ně). Mimo jiné tvrdí, že kurz nemá 
s pamětí nic společného, že trénuje-
me koncentraci, kreativitu atd. Takže 
trpělivě vysvětluji, že paměť samot-
ná právě závisí na dalších mentál-
ních operacích a kreativní přístupy 
paměť posilují, že paměť jako taková 
se nedá trénovat úplně samostatně. 
Nemáte pro mě ještě jiný argument, 
jak mu to vysvětlit?“

Lenka Šnajdrová, 
Integrační centrum Filipová.

 
Na zkušenosti s kursem a průběh 
současné praxe se redakce zepta-
la Věry Hrubé a Kateřiny Míkové, 
pracovnic v sociálních službách 
zabývající se volnočasovými akti-
vitami a trénováním paměti u uži-
vatelů v Domově pro seniory Máj 
v Českých Budějovicích:
„V únoru 2005 jsem absolvovala zá-
kladní kurs trénování paměti pod 
vedením ing. Dany Steinové a má 
kolegyně Kateřina Míková tento kurs 
absolvovala v roce 2007. V Domově 
jsme vytvořili dvě skupiny pro tré-
nování paměti. Jedna skupina zvlá-
dá těžší úkoly a myslím, že vše je 

v pohodě. Ale třeba takové Sudoku 
jim nejde, je pro ně těžko pochopi-
telné! Pro druhou skupinu byly dány 
lehčí úkoly, těžší věci se špatně vy-
světlují a i hůř provádějí. Myslím si, 
že záleží hodně na sestavě skupiny 
(povaha lidí, věk, zájem, obtížnost 
úkolů). Já osobně neumím přemlou-
vat lidi k vyššímu zájmu a učení. To 
umí asi jen paní Steinová? V Praze na 
kursech to i předváděla. V některých 
případech je mi to proti srsti. Dělat to 
jako ona, to opravdu neumím. Lidi 
musí chtít především sami něco pro 
sebe udělat a něčemu novému se při-
učit!“ říká Kateřina Míková.
„Ale na druhou stranu je hezké sledo-
vat naše seniory, jak si sami zvyšují 
sebevědomí a rádi se tím chlubí,“ do-
dává Věra Hrubá.

Dana Steinová:
„Cyrilův posudek mi připomíná za-
čátky naší práce, kdy na nás hleděli 
psychologové s despektem, ale at-
mosféra v laické i odborné veřejnosti 
se už hodně změnila. Jedná se o nový 
obor a ten samozřejmě vyvolává 
řadu diskuzí. Nicméně některé Cyri-
lovy závěry, jako že kurz je postaven 
na laciných argumentech, by jistě 
vyžadovaly zasvěcenější komentář. 
Navrhuji, abyste spolu s Cyrilovým 
článkem otiskli i další názory na 
kurz, nejen moje, ale také třeba Doc. 
Preisse z PCP, který vedl výzkum.“
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 – co můžeme očekávat?
ku, které se odráží především v jejich 
nitru, nemusí být však nutně pozorova-
telné okolím (např. osobami blízkými). 
Změny představují malou, ale význam-
nou pozitivní odchylku v kvalitě života. 
Jděme ještě dále – účastník si nemusí 
být pozitivní změny vědom, podobně 
jako účastník psychoterapeutického 
sezení nemusí postřehnout účinný tera-
peutický faktor, ale přesto se jím může 
nechat pozitivně ovlivnit. Je možné, že 
takto může efektivita působit i jiných 
tréninkových projektech /zpěv, kondič-
ní cvičení, arteterapie aj./.  
Představa, že by celý efekt TP byl založen 
na entuziasmu trenéra a „placebu“ - tre-

nér  nepodává účinnou mnemotechni-
ku /lék/, ale jen nadšení /placebo/ - je 
pochopitelně po trenéry, přesvědčené 
o efektivitě své práce nepříjemná. Co 
svědčí  pro? Trénování paměti je prová-
děno s nadšením /viz zásady pro trené-
ry na http://www.trenovanipameti.cz/, 
entuziasticky a s přesvědčením o kva-
litě přístupu. I když máme doklady ně-
kterých pozitivních změn z naší studie, 
přetrvávajících i po 6 měsících, zdaleka 
ne všechny testy vykázaly žádoucí změ-
nu. Abychom zjistili, zda jde jen o vliv 
entuziasmu trenéra, kterého účastní-
ci nechtějí zklamat, jemuž věří a kvůli 
jehož vlivu hodnotí v dotazníkových 
metodách změny jako pozitivní, muse-
li bychom provést další studie – např. 
porovnat trénování paměti prováděné 
s entuziasmem s tréninkem založe-
ným jinak, např. na pevné, pedagogic-
ky podložené metodice tréninku, bez 
přehnaného optimismu v průběhu TP 
nad efektivou. Takové studie nemáme. 
Dlouhodobé pozitivní subjektivní i ob-
jektivní změny, měřené po 6 měsících 
od ukončení TP, však svědčí spíše proti 
výhradnímu efektu placeba.   
Hnutí trénování paměti nemůžeme 
hodnotit jako „pseudopsychologickou 
metodu“ – jde o občanskou aktivitu, vy-
cházející z historických zkušeností s TP. 
Není tedy součástí psychologie. Někteří 

psychologové za svoji doménu mohou 
považovat, např. rehabilitaci kognitiv-
ních funkcí. Trénování paměti je pak pro 
ně konkurenčním projektem. Podobně 
tomu bylo v minulosti /např. homeopa-
tie vs. klasická  medicína, psychoterapie 
vs. laické pomáhající aktivity/. Většinou 
se ukázalo, že jedno může stát vedle 
druhého a vzájemně se obohacovat. 
Česká společnost pro trénování pamě-
ti a mozkový jogging se za 12 let trvá-
ní stabilizovala v domácím prostředí. 
Další odborné směřování  může vést 
právě k prokazování efektivity a vylep-
šování metodiky učení mnemotechnik. 
Společnost by, podle mého názoru, svůj 
zájem měla zaměřit na sledování a mě-
ření změn v reálném životě. Za ideál-
ních podmínek by každý trenér TP měl 
být schopen monitorovat a vyhodnotit 
dopad na běžný život účastníků a tomu 
přizpůsobovat styl a obsah své práce. 
Tím by byl cíl společnosti naplněn.  

Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. 
Psychiatrické centrum Praha

Autor je řešitelem projektu MŠMT „Efek-
tivita trénování paměti u stárnoucí 
generace“ a členem České společnos-
ti pro trénování paměti a mozkový 
jogging. 
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Ve chvíli, kdy mě paní PhDr. Kaplano-
vá požádala, zda se její syn, student 
psychologie, může zúčastnit našeho 
kurzu a napsat o něm článek pro Re-
zidenční péči, jsem ochotně souhla-
sila. Navíc mi za to paní Kaplanová 
umístila na webové stránky časopisu 
bezplatně informace o našich kur-
zech.

Považovala jsem to za skvělou pří-
ležitost, jak zviditelnit náš kurz a 
motivovat vedení těch rezidenčních 
zařízení, která doposud nemají kva-
lifikovaného trenéra paměti, aby si 
ho nechala prostřednictvím našeho 
příštího kurzu pro certifikované tre-
néry paměti vyškolit. 

Celosvětově jsou programy zamě-
řené na trenink kognitivních funkcí 
stále ještě velmi novou záležitostí. 
I některé  velmi vyspělé státy s nimi 
teprve začínají, mnohde však neexis-
tují vůbec. 

My jsme měli to štěstí, že jsme od po-
čátku spolupracovali s německým 
Svazem trenérů paměti, který měl 
dlouhodobé profesní zkušenosti, 
i s dalšími evropskými, konkrétně bel-
gickými a americkými experty. S uspo-
kojením můžeme konstatovat, že se 
nám podařilo sestavit optimální tre-
ninkový program, který se cíleně za-
měřuje nejen na trenink specifických 
kognitivních funkcí, ale také zahrnuje 
specifické strategie, využívající inter-
ních a externích paměťových technik, 
které vedou k minimalizaci problémů 
s pamětí v běžném denním životě. 
A to se pak následně pozitivně projeví 
v rychlém zvýšení sebevědomí účast-
níků kurzů a ve vnímání pocitů osobní 
zdatnosti. To, že kurz je každoročně 
aktualizován, že reflektuje nejnovější 
výsledky výzkumu z oblasti neurověd, 
to považujeme za nezbytnost, vzhle-
dem k tomu, že se jedná o nový, rychle 
se rozvíjející obor.

Tzv. „terapie příjemného šoku“, která 
je dlouhá léta součástí našeho pří-
stupu, dává možnost seniorům, ze-
jména těm, kteří se dlouhodobě pod-
ceňovali, co se kvality jejich paměti 
týče, skvělou možnost si ověřit, že si 
vlastně ještě docela slušně pamatu-
jí. Toto ověření ve skutečnosti zna-
mená, že podáme lidem hmatatelný 
důkaz o jejich existujícím potenciálu. 
Pokud klienty naučíte, jak si efektiv-
ně zapamatovat telefonní číslo, tak 
to ke zvýšení sebevědomí nestačí. Te-
lefonní číslo si nakonec každý nějak 
zapamatuje, i kdyby se ho měl naučit 
zpaměti. Ale když klientům dokážete, 
že zvládnou (s pomocí jednoduché 

techniky) si zapamatovat i dlouhou 
číselnou řadu, třeba oněch zmiňova-
ných 100 desetinných čísel od ϖ, tak  
je to ohromí. Jsou užaslí, ne nad tím, 
jací my jsme skvělí trenéři, ale nad 
tím, jak jsou skvělí oni sami! Sem 
právě patří výpověď 85leté účastnice 
mého vlastního kurzu pro veřejnost. 
Paní byla připravena demonstrovat, 
že se naučila zmiňovanou řadu čísel. 
Její reakce na můj dotaz, zda odolala 
pokušení ohromit svým výkonem čle-
ny rodiny, byla následující:
„Tak to jsem opravdu neodolala, 
předvedla jsem to svému 15letému 
vnukovi.“ A co on na to, zeptala jsem 
se nedočkavě. Paní sebevědomě 
a rozzářeně reprodukovala vnukovu 
reakci: „Babi, nikdy jsem si o tobě 
nemyslel, že jsi nějaký blbec, ale 
teprve teď si mě přesvědčila, že jsi 
opravdu geniální!“ A pyšně dodala: 
„Paní inženýrko, představte si, že 
vnuk od té doby se mnou konzultuje 
své problémy! To bych si přece ne-
koupila v žádné lékarně a za žádné 
peníze!!!“
Čeští senioři, a nejen ti, kteří navště-
vují kurzy pro veřejnost, ale také ti, 
kteří žijí v domovech pro seniory 
a dalších zařízeních rezidenční péče, 
a jsou mentálně fit, jsou většinou 
schopni mnemotechniky v běžném 
životě používat. Oni vlastně ani ne-
mají jinou možnost, protože externí 
paměťové pomůcky, jako jsou sezna-
my na nákup či předprogramovaná 
telefonní čísla v mobilu, jsou v našich 
kurzech  vyhrazeny pouze pro osoby 
s mírným kognitivním zhoršením. 
A navíc se trenéři paměti v našich 
kurzech naučí nejen základní techni-
ky, ale také mnoho originálních, ni-
kdy nepublikovaných technik a jejich 
možných kombinací, které byly vytvo-
řeny členy ČSTPMJ.
Naše metodika využívá stejné typy 
cvičení, které doporučila Dr. Fran-
cizska Stengel ve svých Hrátkách 
s pamětí už v roce 1976 (pozn. to je ta 
část, o které se Cyril Kaplan ironicky 
zmiňuje jako o hře země-město a jak 
pejsek s kočičkou pekli dort...). Její 
metodika je základem tzv. integro-
vaného treninku paměti, který je po-
užíván ve všech německy mluvících 
zemích a který tvoří polovinu obsahu 
našeho Kurzu pro certifikované trené-
ry paměti I. A díky tomu mohou naši 
trenéři paměti kvalifikovaně praco-
vat i s osobami, které trpí zhoršením 
kognitivních funkcí či různými typy 
demence. Skutečnost, že pravděpo-
dobně  máme nejvíce trénérů paměti 
v rezidenčních zařízeních na světě 
(více trenérů paměti má jen Němec-
ko, ale ti převážně vedou kurzy pro 
veřejnost), je výsledkem dlouhodo-

bého a systematického úsilí ČSTPMJ. 
Zdaleka to však neznamená, že kaž-
dé zařízení má vyškoleného trenéra 
paměti, nebo že všichni ti, kteří náš 
kurz pro trenéry absolvovali, se také 
trénování paměti v praxi věnují. Ale 
vzhledem k  tomu, že nedávná česká 
studie (Vaňková, Jurašková, Holme-
rová, publikovaná v Čs. Geriatrické 
Revue 2008/6 (4) prokázala, že více 
než polovina obyvatel domovů pro 
seniory v ČR vykazuje nějakou formu 
kognitivní poruchy, tak  je jistě nanej-
výš žádoucí, aby  se trénování paměti 
stalo nezbytnou součástí denních ak-
tivit obyvatel a nebylo považováno za 
nadstandardní luxus.

Takže vidíte, že za matku zaklada-
telku trénování paměti  se v žádném 
případě nemohu považovat, toto po-
stavení bez pochyby patří Dr. Sten-
gel, která byla úplně první v Evropě, 
a vlastně i na světě, kdo si uvědomil, 
že kognitivní stimulace je pro udrže-
ní mentálního potenciálu seniorů je-
diným možným řešením.
A co se týče poznámky, že efektivita 
našeho treninkového programu ne-
byla dosud vědecky prokázána, tak 
to svědčí opět o tom, že student Cy-
ril Kaplan není v této problematice 
zdaleka tak zběhlý, jak předstírá. Me-
zinárodní Psychogeriatrická Asoci-
ace uveřejnila koncem května 2010 
výsledky metastudie australských 
vědců o možnostech časné prevence 
kognitivní deteriorace. Vědci konsta-
tují, že studie, které byly dosud pro-
vedeny se zdravými jedinci či s oso-
bami s mírným kognitivním zhorše-
ním, vykazují většinou, že kognitivní 
trenink má potenciál pro zlepšení 
kognitivních funkcí. Nicméně zdů-
razňují, že dosavadní výzkum však 
má ještě velké rezervy  ve vstupních 
datech i v možnostech jejich vyhod-
nocení.

Pro Cyrila Kaplana je děsivou vizí to, 
že jeho intervence, jako trenéra pa-
měti (opět nepochopil, že trenérem 
paměti se člověk nestává tím, že ab-
solvoval kurz, ale až po tom, co si to 
zkusil v praxi) bude zaměřena pouze 
na ty, kteří „už nevědí co se sebou“. 
Věřím, že takových lidí, kteří čekají 
na pomocnou ruku, je mnoho a že 
jich bude časem jen přibývat. Často 
u nás hledají pomoc i lidé, kteří mají 
do důchodu daleko. A to, že u klien-
tů dochází k rychlému subjektivnímu 
zlepšení, je neoddiskutovatelné a pro 
nás, trenéry paměti, i pro klienty, vel-
mi povzbuzující. 

Dana Steinová
předsedkyně ČSTPMJ

aneb co na to přímo 
matka zakladatelka...

reakce Ing. Dany Steinové na článek studenta psychologie Cyrila Kaplana
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Ve druhém čtvrtletí roku 2010 vydalo 
nakladatelství Portál publikaci „Moc, 
pomoc a bezmoc       v sociálních služ-
bách a ve zdravotnictví“. 
Autor čerpá ze svých mnohaletých 
zkušeností lektora, terapeuta a su-
pervizora v sociálních a zdravot-
nických službách. Dlouhodobě se 
zabývá kognitivně-behaviorální tera-
pií problémového chování. Celkové 
zpracování publikace je podáno sro-
zumitelně, s řadou dobře volených 
příkladů z praxe a schématických 
grafických zobrazení. 
V první kapitole se autor pozastavu-
je nad důležitostí správného rozli-
šení problémového chování, uvádí 
tři definice problémového chování 
a demonstruje je na konkrétních pří-
kladech. Naproti tomu staví pojetí 
normality. 
Ve druhé kapitole popisuje, co lze 
proti problémovému chování dělat 
s akcentem na ucelený terapeutický 
přístup zaměřený na uživatele, na 
personál a na poskytovatele jako 
celek. Aplikace uceleného terape-
utického přístup je vhodně podána 
na příkladech formou otázek a od-
povědí. 
Třetí kapitola se zabývá možnostmi 
personálu při výskytu fyzické agrese 
uživatele. Autor pracuje s tzv. kyva-
dlem emočního prožívání u uživa-
tele. Výklad je doplněn příklady ver-
bální nebo fyzické agrese uživatele 
z praxe.
Čtvrtá kapitola řeší možnosti per-
sonálu v prevenci, v terapeutických 
a krizových následcích. Je doplně-

na příklady dobré a špatné praxe ze 
školní integrace žáka s Aspergero-
vým syndromem.
V páté kapitole je vyložen proces 
přemýšlení člověka, který probíhá 
ve třech rovinách, kognitivní udá-
losti, kognitivní procesy a kognitivní 
schémata. Uvedené příklady myšlen-
kových pochodů personálu nejsou 
smyšlené, ale vycházejí z autorových 
rozhovorů s pracovníky v sociálních 
službách. 
Šestá kapitola seznamuje čtenáře 
s mýty v sociálních a zdravotnických 
službách. Jsou zde prezentovány dvě 
časté chyby v myšlení personálu. Jed-
nak efekt pořadí, který spočívá v tom, 
že pro člověka je nejdůležitější první 
informace. A druhá je základní atri-
buční chyba. 
Sedmá kapitola se zabývá vlivem 
efektu pořadí  a základní atribuční 
chyby na myšlení a následného cho-
vání personálu. Základní atribuční 
chybou se zde označuje tendence 
podceňovat situační vlivy na cho-
vání a předpokládat, že chování je 
vyvoláno určitou vlastností jedin-
ce. Atribuce je rozdělena na vnější 
a vnitřní a dále kapitola obsahuje 
efektivní postupy personálu proti 
základní atribuční chybě, doplněné 
příklady z praxe. V této části knihy 
autor pracuje i s termíny přiměřené 
a nepřiměřené riziko a dotýká se po-
užívání postranic.
V příloze autor představuje dvě ka-
zuistiky, které doplnil o zápisy ze 
supervize, na kterých můžeme vidět 
rozdílný přístup uvažování personálu 

o uživatelích v jednotlivých sociál-
ních službách. 
Povinností poskytovatelů sociálních, 
ale i zdravotnických služeb je zvyšo-
vat kvalitu poskytované péče a dá-
vat ochraně práv uživatelů přednost 
před jiným komfortem. Zákonná 
úprava opatření omezujících pohyb 
osob nenabízí jednoznačný postup, 
jehož splnění by ve všech případech 
garantovalo bezchybnost postupu 
poskytovatele. Z ustanovení § 88 
písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, Příloha č. 2 Standardy 
kvality sociálních služeb, konkrétně 
ze standardu č. 1 kritéria c/ a stan-
dardu č. 2 kritéria a/, b/ plyne po-
skytovateli služeb povinnost upravit 
vnitřními předpisy podmínky pou-
žití opatření omezující pohyb osob. 
Uvedená publikace může být vhod-
nou pomůckou při zpracování nebo 
zdokonalení předmětných vnitřních 
předpisů, a co je důležitější, může 
kvalitativně ovlivnit praxi nejen 
v používání opatření omezujících 
pohyb osob, ale také obecně zvládá-
ní problémového chování a jednání 
uživatele. Z těchto důvodů knihu 
„Moc, pomoc a bezmoc v sociálních 
službách a ve zdravotnictví“ dopo-
ručuji všem poskytovatelům sociál-
ních, ale i zdravotnických služeb.
                                                                                                       

Mgr. Miloš Sládek

HYNEK, Jůn „Moc, pomoc 
a bezmoc v sociálních službách 
a ve zdravotnictví“

Časopis Rezidenční péče vyhlašuje druhý ročník soutěže

PUBLIC RELATIONS 
Kvalita služeb, které poskytujete ve svých zařízeních, se stále zvyšuje. Důležité je však o ní správně informovat. Jak veřej-
nost, tak i vlastní zaměstnance. Časopis Rezidenční péče vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší prezentaci poskytova-
tele sociálních služeb v těchto kategoriích:

� Logo zařízení (logo používané pro tiskoviny, ale i venkovní označení budovy)
� Informační materiál (tiskové materiály, audiovizuální prezentace, webové stránky)
� Práce s veřejností: (Interní časopis, akce pro klienty a veřejnost, terapie a prezentace výrobků, 

fotografie u akcí)

DÍKY SPONZORŮM VÍTĚZOVÉ DOSTANOU VĚCNÉ CENY A ZASLOUŽENOU PUBLICITU!
Přihlášku a veškeré informaci najdete na www.rezidencnipece.cz.

UKAŽTE VŠEM, ŽE TO DĚLÁTE DOBŘE
Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2010  ���Uzávěrka pro zaslání soutěžních materiálů: 31. 10. 2010

Vyhlášení výsledků: listopad 2010
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Inkontinenční pomůcky, 
znamená dražší zároveň 
i nákladnější?
                        nebo
Řešení inkontinenčních 
potíží levněji a přesto 
lépe.

Problematika inkontinence se týká 
asi 15 % žen kolem 40. roku, po 
60. roce je to již kolem 30 % žen a až 
5 % mužů, během hospitalizace toto 
číslo narůstá o dalších 10 %. U seni-
orů hospitalizovaných v zařízeních 
dlouhodobé péče trpí inkontinencí až 
70 %. Inkontinenční potíže trápí sa-
motného pacienta psychicky, ome-
zují jej i fyzicky a taktéž během hos-
pitalizace nezanedbatelnou měrou 
zatěžují chod oddělení personálně 
i materiálně. V naší LDN v Ostra-
vě Radvanicích se počet inkonti-
nentních pacientů pohybuje kolem 
50-60 %, v minulosti jsme vyzkouše-
li množství různých inkontinentních 
pomůcek od různých dodavatelů 
s různou spokojeností u pacientů 
i ošetřujícího personálu. Při výběru 
pomůcek se primárně většinou zo-
hledňovala nákupní cena. 

V roce 2009 naši léčebnu několikrát 
navštívila odborná sestra firmy SCA 
Hygiene products  a pomohla kom-
plexně zmapovat systém používání 
jednorázových inkontinenčních po-
můcek z mnoha pohledů. Při první 
návštěvě zhodnotila situaci na od-
dělení v používání stávajících in-
kontinenčních pomůcek. Proškolila 
ošetřovatelský personál v používá-
ní absorpčních kalhotek TENA Flex 
s důrazem na výběr optimální pomůc-
ky u jednotlivých pacientů a to nejen 
ve výběru správné velikosti, ale rov-
něž ve výběru vhodné savosti,  včetně 
plenkových kalhotek s velmi vysokou 
absorpcí vhodnou pro celonoční po-
užití s minimálním rizikem proteče-
ní. Již po několika dnech se daly vy-
sledovat některé změny. Ač byly zrov-
na horké letní měsíce, tak se snížil 
zápach zvláště na pokojích, kde bylo 
inkontinentních pacientů více. Pře-
kvapivé bylo i to, že ošetřovatelským 
personálem prováděné toalety na 
pokojích u inkontinentních bezmoc-
ných pacientů byly hotovy dříve, než 
tomu bylo doposud, a to přesto, že se 
navíc u každého pacienta individuál-
ně zaznamenávala spotřeba a druh 
použitých pomůcek, stav pokožky, 

časová náročnost péče ošetřujícího 
personálu a individuálně pociťovaný 
komfort pacienta. To vše pravděpo-
dobně díky mnoha drobným vylepše-
ním plenkových kalhotek. Například 
díky rozumně řešené lepivé ploše 
na přední straně, která umožňovala 
opravdu opakované použití lepítek 
a taktéž díky indikačním proužkům 
na plenkových kalhotkách, které se 
při nasáknutí pleny rozpijí a není nut-
no plenu zbytečně rozlepovat a kon-
trolovat. Vhodně zvolená konstrukce 
plenkových kalhotek má za následek 
menší počet protečení až na lůžkovi-
ny a nutnost převlečení celého lůžka, 
což bylo patrné i na menším množství 
znečištěných lůžkovin a biologického 
odpadu odváženého z oddělení. Díky 
speciální prodyšné konstrukci a stá-
le suchému vnitřnímu povrchu i po 
použití pleny se výrazně, asi 7x, sní-
žil výskyt kožních komplikací. Oproti 
jiným plenám, kde jsme pozorovali 
i výskyt těžkých plenkových derma-
titid náročných na následnou léčbu, 
se nyní jednalo pouze o lehké zarud-
nutí pokožky, které většinou rychle 
odeznělo. To druhotně dále snížilo 

finanční i personální zatížení při léč-
bě těchto komplikací. Díky možnosti 
použití vhodných plenkových kalho-
tek s velmi vysokou absorpcí se po-
dařilo významně zredukovat počet 
nutných výměn plen během noci, což 
snížilo noční hluk a umožnilo klid-
nější spánek jak inkontinentním, tak 
i ostatním pacientům. Během další 
návštěvy odborné sestry se předběž-
ně zhodnotil průběh studie a u ně-
kterých pacientů se upravil výběr nej-
vhodnější pomůcky. Po dalším měsíci 
se studie ukončila. 

Závěrem by se dalo říct, že ačkoliv je 
kusová cena za pomůcku vyšší, tak 
celkové náklady včetně komfortu pro 
pacienty i personál hovoří celkem 
jednoznačně pro použití těchto kva-
litních a promyšlených inkontinent-
ních pomůcek. Pro naši LDN čítající 
124 lůžek to při správném použití 
a výběru vhodné savosti pleny pro 
jednotlivé pacienty znamená celko-
vou úsporu 30 % veškerých nákladů 
souvisejících s inkontinencí. V jed-
notlivých hodnocených oblastech se 
jedná o nižší spotřebu inkontinen-
čních pomůcek a menší množství bio-
logického odpadu o 16 %, menší množ-
ství protečených pomůcek o 43 %, 
méně kožních komplikací a jejich 
následná léčba o 86 %, nižší časové 
a mzdové náklady na ošetřující per-
sonál o 24 %. V konkrétní řeči čísel se 
jedná o roční úsporu 750 000 Kč do-
sažitelnou pouze vhodným výběrem 
kvalitních inkontinentních pomůcek 
a jejich správným používáním. Záro-
veň je třeba i zohlednit aspekty, které 
není možno jednoznačně vyjádřit fi-
nančně, hlavně větší spokojenost pa-
cientů a jejich rodinných příslušníků.

MUDr. Martin Černý
Staniční lékař LDN
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LDN Ostrava Radvanice - Optimální výběr inkontinenčních pomůcek
Úspory nákladů na péči o inkontinentní v jednotlivých oblastech

Celková roční úspora nákladů na péči o inkontinenční činí 30 %.
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Nabídněte inovované MoliCare Mobile svým pacientům! MoliCare Mobile 
jsou vhodné pro ženy i pro muže, jak na den, tak na noc, a díky širokému 
výběru velikostí se dokonale přizpůsobí každému pacientovi.
Zavolejte a objednejte si vzorky ještě dnes!

Velikosti a varianty: 
MoliCare Mobile Light: M, L
MoliCare Mobile Extra: XS, S, M, L, XL
MoliCare Mobile Super: S, M, L

 

Pro více informací a VZORKY ZDARMA
volejte na bezplatnou infolinku 800 100 333
nebo navštivte www.hartmann.cz

Dokonale sedí
Přizpůsobí se každému 

a neomezují 
v pohybu. 

Extra savé 
Spolehlivá ochrana 

díky třívrstvému 
savému jádru.

Pohodlné 
a prodyšné 

Díky novému 
jemnému materiálu.

Neutralizují zápach  
Díky aktivním molekulám 
působícím proti zápachu.

NOVÉ

Nové MoliCare Mobile: 
pohodlné jako nikdy předtím
Natahovací kalhotky pro mobilní 
pacienty se střední a těžkou inkontinencí
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