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Parlament České republiky v těchto týdnech 
projednává soubor novel, předložený MPSV, 
které jsou ve zkratce nazývány Sociální refor-
mou I. Diskuse k reformě se prolíná s disku-
sí nad financováním sociálních služeb. Ta se 
navíc významně oproti minulým letům změni-
la, protože již není jen o částce (oproti minu-
lým letům s obligátní 0 v návrhu státního roz-
počtu, je v návrhu na rok 2012 uvedena částka 

6,1 miliardy na 
dotace na soci-
ální služby), ale 
také o formě, kte-
rou v nejbližší bu-
doucnosti bude 
podpora z veřej-

ných zdrojů mít. Témat a podtémat je ovšem 
velké množství.  Pro příklad uveďme dvě.   
V souvislosti se sociální reformou se diskutu-
je, zda má být výplata příspěvku na péči pone-
chána v současné právní úpravě, tedy přímo 
osobě se zdravotním postižením s tím, že ta 
vyplacený obnos musí využít na zajištění po-
třebné péče, nebo zda bude tato osoba pou-
ze rozhodovat, kolik a kam z přidělené částky 
půjde vyplatit, ale peníze půjdou přímo oso-
bám pečujícím, tedy i poskytovatelům soci-
álních služeb.  Je pravdou, že druhá varianta 
více vede příjemce k maximálnímu dodržení 
zákona a využívání příspěvku na péči skuteč-
ně na zajištění péče.  Zvažoval jsem, zda jsou 
argumenty zastánců akceptovatelné. V disku-
si padaly argumenty typu „ já jdu po ulici a ná-
hle potřebuji pomoc, i zastavím okolo jdoucí-
ho a ten mi pomůže a já mu něco strčím…“. 
Na první pohled je to logický argument proti 
změně. Vždyť v původním záměru o toto šlo. 
TO JE PRAVÁ NEZÁVISLOST.   Ale ouha – argu-
mentující zapomněli, že již dnes lze z příspěv-
ku platit pouze za péči poskytnutou osobou, 
která je uvedena orgánu vyplácejícímu pří-
spěvek, že péči poskytuje. Takže použitý argu-
ment je vlastně příkladem nesprávně využité-
ho příspěvku na péči.  Nakonec jsem při ctě-
ní současné právní úpravy nenašel argument, 
který by návrh na zavedení dispozičního prá-
va k přiznané částce zásadním způsobem roz-
poroval.  Dnes nicméně na stole leží obě vari-
anty a uvidíme, ke které se poslanci přikloní.  
Pravda, odpověď na tuto otázku, ve chvíli, kdy 
toto čtete, jistě již znáte.   
Další bouřlivá diskuse je o kartě sociálních 
systémů. Zde jde spíše o ikonu odporu, než 
o faktický problém. Hlavním bodem argu-
mentů proti, je vlastní použití karty. Zejmé-
na odpůrci z řad těch, kteří změnou přijdou 
o část zisků, velmi zjednodušují, o co u „kar-
ty“ jde. Že prý vše půjde jen na kartu a člověk 
již nebude mít dávku v podobě peněz, nebu-
de si ji posílat na svůj bankovní účet a že kaž-
dý bude muset k bankomatu, mnohdy i mno-
ho kilometrů daleko.  Pravda je jiná. Ve všech 
systémech jsou zachovány stávající způsoby 
výplat. I nadále bude možné například posílat 
příspěvek na péči na účet poskytovatele poby-
tových sociálních služeb. Stejně je zachován 
i výběr v hotovosti, pravda pouze v případech, 
kdy to charakter té které dávky dovolí.  Zkrát-
ka z hlediska výplaty dávek se pro většinu pří-
jemců zase tolik nezmění. Co se změní, je 
ovšem možnost v případech, kde je dávka vá-
zána účelem, tuto podmínku účinně kontrolo-
vat a případné zneužití postihnout. Pokud to 
někoho pobuřuje, pak vězte, že v situaci, kdy 
je v systému čím dál méně peněz, by jiný po-
stup byl zásadní chybou. A tu na MPSV nechce-
me udělat.  Proto budeme při poskytování dá-
vek usilovat o maximální adresnost. Zdůraz-
ňuji ale, že to neznamená, že chceme všech-
no vsadit na jednu kartu.

Petr Hanuš  

Druhý ročník celostátního fes-
tivalu Nad oblaky aneb Každý 
může být hvězdou, který je po-
řádán pro handicapované talen-
ty, se uskuteční 12. října v Olo-
mouci. Jedním z patronů pěvec-
ké části je Monika Absolonová.

Moniko, jste patronkou už dru-
hým rokem. Na finále jste se 
byla osobně  podívat, zasedla 
jste také v porotě.  Jak se Vám 
festival líbil?
Festival mě okouzlil a dojal! Na za-
čátku jsem neměla sebemenší tu-
šení, jak takový festival pro posti-
žené bude vypadat, ale kývla jsem 
na nabídku zasednout v porotě, 
protože ráda podporuji projekty, 
které mají smysl.
Festival Nad oblaky byl skvěle zor-
ganizovaný a soutěžící byli úžasně  
profesionální a navíc z nich sálalo 
obrovské nadšení a radost.
 

Co pro Vás bylo nejsilnějším 
zážitkem?
Celý festival, každé vystoupení 
ať sborů, sólistů nebo kapel bylo 
velkým  zážitkem! Vyzdvihnout 
jednoho soutěžícího v tomto pří-
padě opravdu nejde.
Obdivuji všechny vystupující a je-
jich pedagogy, jak skvěle se 
zvládli  připravit!
 
Pro většinu účinkujících bylo 
úžasné zpívat před svým ido-
lem - před  Vámi. Obohatili 
Vás něčím i sami účastníci?
Obohatili mě vším. Svou přiroze-
ností, radostí a nadšením. Na le-
tošní ročník se moc těším, pro-
tože už vím do čeho jdu, a jsem 
zvědavá, čím mě letos finalisté 
překvapí!

Foto: Jaroslav Urban
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Více než stotřicítka výtvarných děl přišla na adresu organizátorů dru-
hého ročníku celostátního festivalu Nad oblaky aneb Každý může být 
hvězdou, jehož hlavní disciplínou je předvedení pěveckých a muzikál-
ních dovedností, a výtvarná soutěž je doprovodnou součástí. Do pěvec-
ké části festivalu pro handicapované talenty se přihlásilo čtyřicet jed-
notlivců a 17 kapel včetně několika sborů. Finálový koncert s vernisáží 
obrázků se uskuteční 12. října v Olomouci za osobní účasti patronů Mo-
niky Absolonové, Kateřiny Kornové, muzikálového zpěváka Alana Bas-
tiena a sochaře a malíře Kurta Gebauera. Nejvíce přihlášek v obou čás-
tech festivalu je z Moravskoslezského, Pardubického a Ústeckého kra-
je, následují Jihočeský a Olomoucký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský, 
Středočeský, Zlínský, Královéhradecký kraj a Praha, Východočeský, Pl-
zeňský a Severočeský kraj.  
Festival se koná pod záštitou Asociace krajů ČR, generálním partnerem 
je Olomoucký kraj, partnery jsou Plzeňský, Pardubický, Ústecký, Zlín-
ský kraj a Moravskoslezský kraj. Všichni přihlášení jsou zveřejněni na 
www.nadoblaky.cz v příslušných sekcích. 

Více o festivalu Nad oblaky
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Můžete shrnout hlavní výhrady 
Odborového svazu k návrhu refor-
my sociálních služeb a k připra-
vovanému systému dlouhodobé 
péče?
Sociální reforma je podle názoru od-
borů připravená velmi chaoticky a 
není z ní zřejmé, jaká je její celková 
koncepce. Naše základní výhrady a 
nesouhlas se vztahují k více okruhům. 
Nesouhlasíme se snížením počtu 
a rozsahu dávek pro zdravotně po-
stižené. Návrh povede k tomu, že se 
někteří zdravotně postižení spoluob-
čané dostanou do tíživé situace, kte-
rou nemohou řešit. Návrh reformy ne-
respektuje dosavadní strategii: pomo-
ci zdravotně postiženým občanům, 
aby se lépe začlenili do společnosti 
a žili plnohodnotný život. 
Nesouhlasíme se zásadní změnou 
koncepce veřejné správy a s převe-
dením části agend měst a obcí na 
úřady práce. Tato změna jde proti 
dosud prosazovaným principům sub-
sidiarity a ztěžuje občanům přístup 
k sociálním službám a sociální pomo-
ci. Touto navrženou změnou budou 
poškozeni jak klienti, tak zaměstnan-
ci. Klienti budou mít komplikovaněj-
ší přístup k pomoci a se zaměstnan-
ci dosud nebyla změna projednána. 
Zaměstnanci obcí žijí ve velké nejis-
totě. Informace, které dostávají, jsou 
protichůdné. Není vyjasněn převod 
zaměstnanců, není zřejmé, kolik jich 
bude zaměstnáno a kde. Ve stejně tí-
živé situaci se nacházejí i zaměstnan-
ci úřadů práce. Na úřadech práce do-
bíhají transformační změny. Podle na-
šich informací stále nejsou jasné kom-
petence zaměstnanců, nejsou urče-
né jejich počty pro výkon jednotlivých 
činností, lidé jsou propouštěni, opa-
kovaně se jim snižují platy. Připomí-
nám, že proti transformací úřadů ne-
protestovaly jen odbory. Zákon ne-
podepsal ani prezident. Obavy, kte-
ré jsme v tomto případě měli, se staly 
skutečností a stejně tak se obáváme, 
aby se skutečností nestaly i naše od-
borné připomínky k sociální reformě. 
Mimo to, úřady práce mají svůj smy-
sl, svoje poslání a svoji roli, které jsou 

dnes opomíjeny, což může mít velmi 
negativní dopady na společnost jako 
celek. Snižování počtu zaměstnanců 
a vypouštění některých činností úřa-
du práce neznamená, že tyto problé-
my, vyžadující řešení, zmizí. Odbory se 
obávají, že navržené změny jsou systé-

mové a povedou k privatizaci části ve-
řejných služeb. 

Jaký je názor odborů na připravo-
vanou změnu výplaty dávek po-
mocí tzv. sociální karty?
Rizika, která navrhovaný způsob nese, 
převyšují pozitiva. Podle našeho názo-
ru není jednoznačně doloženo, jaká 
bude výše úspory, která by měla zave-
dením sociální karty vzniknout, a ne-
jsou pokryta bezpečnostní rizika pro-
ti zneužití karty. Téměř úsměvné nám 
připadalo tvrzení MPSV, že se zavede-
ním karty zamezí zneužívání dávek. 
Ministerstvo dobře ví, že za součas-
ných technických systémů toto není 
možné, ale veřejnosti se předkládá in-
formace, že toto možné je.
Odbory nesouhlasí ani se změna-
mi v zákoně o zaměstnanosti. Na-
vrhované změny neřeší vytváření no-
vých pracovních míst, a tím potenciál-
ně rozvoj ekonomiky. Změny se scvrk-
ly na redukci státní podpory při za-
městnávání osob se zdravotním posti-
žením. Navrhovanou úpravou se osla-
bila definice vhodného zaměstnává-
ní, zpřísnily se podmínky pro eviden-
ci uchazečů o zaměstnání. K tomu si 
dovoluji dodat, že současná politika 
MPSV je veskrze restriktivní. Restrikce 
jsou ale pouze jednou stranou mince 
a problémy systémově nevyřeší. 

A jaké máte připomínky k návrhu 
zákona o dlouhodobé péči? 
Od návrhu zákona téměř každý něco 
očekával. Očekávání jsou ovšem růz-
ná a stejně různé jsou i motivy jednot-

livých aktérů. Odbory očekávaly ná-
vrh na zkvalitnění péče a vyjasnění 
pravidel. Bohužel z návrhu toto nevy-
plývá. Zřejmé je, že návrh je revoluční 
změnou, protože je postaven na osob-
ní zodpovědnosti každého z nás a po-
čítá s osobní zodpovědností jednotliv-
ce. Odbory dlouhodobě prosazují ře-
šení solidární, a tím je jasné, že k ná-
vrhu mají zásadní výhrady. 
Odbory jsou totiž stále přesvědče-
ny, že všichni nemůžeme být v životě 
100% úspěšní, že jsou situace, které 
neovlivníme, a že i společnost má svo-
ji zodpovědnost.

Jaké máte zkušenosti s vyjedná-
váním s MPSV? Jak se staví k va-
šim návrhům a připomínkám?
Tady si dovolím některé záležitosti ze-
všeobecnit. MPSV se vůči jednotlivým 
subjektům pohybujícím se v sociál-
ní oblasti, a to včetně odborů, při pro-
jednávání sociální reformy nechova-
lo zrovna korektně. Zástupci minister-
stva všechny dotčené subjekty ujišťo-
vali, že se v sociální oblasti nic neděje 
a že sociální reforma systém upravu-
je pouze technicky. Počáteční fáze jed-
nání se nesla v duchu tvrzení MPSV, že 
se reforma vlastně nikoho nedotkne 
a že se zlepší celý systém, což samo-
zřejmě nebyla pravda. Připomínkové 
řízení bylo formální a zásadní připo-
mínky zůstaly nevypořádané. Návrh 
sociální reformy byl zaslán Vládě ČR 
k projednání bez vypořádání zásad-
ních připomínek jednotlivých připo-
mínkových míst. Nekorektní chová-
ní MPSV vůči odborům trvá i nadále. 
Naše připomínky jsou bagatelizovány, 
situace není lepší. Místo dialogu se se-
tkáváme spíše s monologem.  

Odborový svaz rozjel Petici za 
kvalitní sociální služby a důstoj-
né odměňování zaměstnanců. Co 
je jejím hlavním účelem?
Zvýšit finanční ohodnocení zaměst-
nanců v sociálních službách za jejich 
náročnou a nedoceněnou práci. Po-
žadujeme, aby pracovníci v sociálních 
službách a sociální pracovníci byli od-
měňováni podle vyšší platové tabul-

Odborový svaz se již od začátku letošního roku intenzivně snaží přesvědčit 
vládu, poslance, senátory i veřejnost o škodlivosti a asociálnosti chystané 
reformy zdravotnictví a sociálních služeb. Redakce se zajímala hlavně o tzv. 
malou sociální reformu. O rozhovor na toto téma jsme požádali předsedkyni OS 
Dagmar Žitníkovou.

MÍSTO DIALOGU
MONOLOG 

Bc. Dagmar 
Žitníková, před-
sedkyně Odbo-
rového svazu 
zdravotnictví 
a sociální péče 
ČR

Nekorektní chování MPSV vůči 
odborům trvá i nadále. Naše 
připomínky jsou bagatelizo-

vány,
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ky, kterou se řídí zdravotnictví. Připo-
mínám, že zaměstnanci v sociálních 
službách mají hned po zaměstnancích 
v kultuře druhé nejnižší platy v repub-
lice, přestože se starají o lidi staré, bez-
mocné a s nejrůznějšími postižení-
mi, takže jejich práce je velmi náročná 
a vyčerpávající. V sociálních službách 
je přitom průměrný výdělek o 4000 ko-
run nižší než v národním hospodářství.

Kolik lidí ji už podepsalo a kdy 
a komu ji hodláte předat?
Petice měla dvě části, v první se sešlo 
přes 7000 podpisů. V druhé fázi jsme 
nasbírali ke třem tisícům. Petici chce-
me po prázdninách předat petičnímu 
výboru. 

Není taková petice v době škrtů 
spíš jen zviditelněním odborů?
Není. Petice je opakovaným upozorně-
ním na problém. Na nízké platy upo-
zorňujeme dlouhodobě, stejně tak se 
dlouhodobě staráme o jejich zvýšení. 
Nic nepřichází samo. Po tvrdých vyjed-
náváních odborů byli pracovníci v so-
ciálních službách a sociální pracovní-
ci zařazeni do vyšších platových tříd. 
Po tvrdých vyjednáváních na krajích 
se nesnižovaly platy. A co se týká zvi-
ditelnění odborů: kdo naši pomoc po-
třeboval a dostal ji, ten dobře ví, co dě-
láme. Kdo to vidět nechce, tomu by 

nestačilo ani sto petic. Navíc si mys-
lím, že poslední dobou se svými soci-
álními postoji odbory zviditelnily dost. 

Naše čtenáře hlavně zajímá tlak 
OS, aby vláda garantovala navý-
šení platů zaměstnanců v soci-
álních službách o 10 %. Jak toho 
chcete dosáhnout? Obdobnou 
akcí jako lékaři?
Zatím jednáním. Pan ministr Drábek 
i pan premiér Nečas opakovaně vyjá-
dřili názor, že zaměstnanci v sociál-
ních službách mají nízké platy a že je 
potřeba s touto skutečností něco dě-
lat. Doufám, že oba pánové „splatí“ 
svůj dluh vůči špatně zaplaceným za-
městnancům a pomohou jejich platy 
zvýšit. Koneckonců i prezident Václav 
Klaus se při své návštěvě v Domově 
seniorů Velké Hamry na Liberecku po-
zastavil nad ostudnými platy zdejších 
zaměstnanců a vlastně je srovnáním 
s akcemi lékařů i vyzval k tomu, aby si 
silněji prosazovali jejich zvýšení.

Podle vašich požadavků by měli 
být pracovníci v sociálních služ-
bách zařazeni do platových tabu-
lek zdravotníků. Pokud vláda změ-
ní své usnesení, kde na to ale po-
skytovatelé vezmou peníze?
Odborový svaz se obrátil na MPSV se 
žádostí, aby se pro rok 2013 zvýšila 

státní dotace pro poskytovatele so-
ciálních služeb na celkovou částku 
8,5 mld. korun. 

Jak se podle vašich studií a ana-
lýz bude vyvíjet celá oblast soci-
álních služeb – nejen z hlediska 
struktury kapacit jednotlivých fo-
rem péče, ale i z pohledu pracov-
níků i uživatelů?
V tomto případě je jakýkoliv předpo-
klad věštěním z křišťálové koule. Ná-
zorů na další směřování sociálních 
služeb je mnoho a jsou velmi rozdíl-
né. Domnívám se, že v současné době 
stojíme na rozcestí, a to nejen v so-
ciálních službách. Zásadní otázkou 
je, jak se my sami, naše společnost a 
především politici postaví k dalšímu 
směřování nás všech. Osobně bych si 
moc přála, abych žila, a to nejen já, ale 
i moje děti a vnuci v solidárním a so-
ciálním státě. Ideální by bylo, abych 
měla v případě potřeby zajištěné kva-
litní sociální služby, které by mně po-
skytovali dobře finančně ohodnoce-
ní zaměstnanci. Ideál je ovšem větši-
nou nedosažitelný, a tak bych byla vel-
mi ráda, aby se v příštích letech sociál-
ní služby rozvíjely alespoň jako dosud 
a současně aby se i zaměstnanci do-
čkali zvýšení svých platů a mezd.    

Děkujeme za rozhovor
Lenka Kaplanová
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Úřady práce v České republice 
zásadně mění svoji organizač-
ní strukturu a uspořádání. Jak 
tyto změny ovlivní oblast sociál-
ních služeb?

Co konkrétně změny budou zname-
nat, asi neví ani jejich hlavní iniciátor 
pan ministr Drábek. Koncem ledna 
tohoto roku jsem měl možnost s ním 
diskutovat v Událostech v České tele-
vizi. Vysvětloval jsem mu, že připra-
vované převedení výplat sociálních 
dávek z obcí na Úřady práce předsta-
vuje obrovskou změnu v životě stati-
síců lidí. Bylo by tedy dobré si to na-
před odzkoušet v nějakém regionu 
či městě, prodiskutovat s odborníky 
i s příjemci dávek, zjistit, zda jde 
o skutečně dobré řešení, vychytat 
mouchy. A teprve pak se rozhodnout, 
zda takový systém zavést všude.

Ministr oponoval, že to není možné, 
neboť nelze nastavit dva různé le-
gislativní režimy v jedné zemi, kdy 
by jedni měli jiné podmínky než zby-
tek republiky. Podobné experimen-
tální ověřování v oblasti sociálních 
služeb ovšem dělat samozřejmě lze, 
a to bez toho, že by byla dotčena prá-
va občanů tu i onde. Dělá se to tak 
v jiných zemích a na počátku toho-
to století se takto v průběhu přípra-
vy nového zákona o sociálních služ-
bách experimentovalo i u nás.
Z celého rozhovoru jsem měl pocit, 
že pan Drábek chce prostě reformy 
prosadit stůj co stůj a že ho nic ne-
zastaví. Další vývoj událostí nasvěd-
čuje tomu, že je tomu skutečně tak. 
Například když se podíváte na způ-
sob, jakým jsou nové zákony v par-
lamentu bez větších diskusí a se zá-
sadními nevypořádanými připomín-
kami „prohlasovávány“ koaliční vět-
šinou v Poslanecké sněmovně. 

Centralizace Úřadů práce podle 
ministra Drábka ušetří na 
servisních výdajích již v prvním 
roce 180 milionů korun. Má vznik 
jednoho superúřadu a sjedno-
cení výplatního místa nepojist-
ných dávek i další smysl?

Podle mého názoru jde o zřetelný 
projev zploštěného, technokratické-
ho přístupu k řešení problémů. Pan 
ministr je vzděláním inženýr a mož-
ná i upřímně věří, že když výplatu 
sociálních dávek a služby zaměstna-
nosti zcentralizuje, zlepší fungování 
celého systému. Já si myslím pravý 

opak. Sociální sys-
témy se organicky 
vyvíjejí dlouhá de-
setiletí a přitom se 
přizpůsobují speci-
fickým potřebám 
lidí. Tato centrali-
zace možná ušetří 
pár úředníků, ale 
za příliš vysokou 
cenu: odcizení so-
ciálních služeb ob-
čanům. Velmi hez-
ky je to vidět na pří-
padu výplaty soci-
álních dávek. Mno-
hé z nich mají na 
starosti obce, kte-
ré zároveň posky-
tují i sociální služ-
by. Lidé, kteří jsou 
ve složitých život-
ních situacích, po-
třebují kombina-
ci obojího. Obce 
mají relativně sluš-
ný přehled o situa-
ci konkrétních lidí. 
Pokud výplatu dá-
vek obcím sebere-
te, začnete to dělat takto centralizo-
vaně a obcím ponecháte jenom péči 
o zajištění sociálních služeb, auto-
maticky dojde k tomu, že levá ruka 
(Úřady práce) nebude vědět, co dělá 
pravá (sociální odbory v obcích), na 
specifické životní situace lidí se za-
čnou pasovat jednoduchá schéma-
ta, mnohé problémy nebudou vů-
bec rozpoznány a pokud ano, tak 
následné řešení bude zdlouhavější 
a obtížnější.

Většina obcí a krajů s odejmutím 
pravomocí výplaty nepojistných 
dávek nesouhlasí a argumentu-
jí mimo jiné i tím, že centraliza-
ce bude mít nepříznivý dopad na 
úroveň sociální práce a na do-
stupnost potřebných informací 
pro obce a kraje.

V tom s nimi samozřejmě souhla-
sím. Obecná slabina sociální péče 
u nás je, že český stát si navykl ře-
šit sociální problémy spíše tím, že 
vyplácí – i když stále neochotně-
ji - sociální dávky, a nezmůže se už 
na to, aby poskytoval kvalifikova-
né sociální služby, založené na in-
dividuální sociální práci. Souvisí to 
s nízkou kapacitou celé oblasti, kte-
rá je chronicky podfinancovaná. Pro 
stát je dlouhodobě jakoby jednoduš-

ší dát almužnu a „člověče starej se, 
jak umíš“, než aby za potřebným ob-
čanem přišel kvalifikovaný sociální 
pracovník, který by s dotyčným pro-
bral jeho specifické problémy. Kaž-
dý člověk je originál, nemohou nás 
přece všechny vtěsnat do několika 
jednoduchých škatulek! 

Vidím to jako velmi nešťastný krok. 
Když jsem přemýšlel o tom, jakým 
sloganem by se dala tato asociál-
ní „sociální“ politika nejlépe na-
zvat, tak mi z toho vyšlo jednoznač-
ně: „Rozvrtat a škrtit!“ Jednak jde 
o v zásadě amatérskou snahu škrt-
nutím pera (narychlo spíchnutou 
novelou zákona) bořit systémy, kte-
ré se vyvíjely organicky po deseti-
letí. Neříkám, že jsou ideální, ale ži-
vot je postupně obrušoval tak, že se 
stále více přizpůsobovaly potřebám 
a nárokům lidí. A druhý cíl reformy 
je také naprosto zřejmý: šetřit, šet-
řit, šetřit… a to především na těch 
lidech, kteří se sami nemohou brá-
nit, na těch slabších. Jak vidíme na 
příkladu Drábkových reforem péče 
o zdravotně handicapované… Vyplý-
vá to ze scestné ideologie, že Česko 
má rozhazovačný sociální stát.
 
Celá reorganizace přinese sníže-
ní platů pracovníkům Úřadů prá-

Rozvrtat a škrtit!
ROZHOVOR S MARTINEM POTŮČKEM

Martin Potůček, pedagog, publicista, analytik veřejné 
politiky
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ce a mnoho z nich bude v zájmu 
úspor propuštěno. Naopak se na 
agendu propuštěných úředníků 
budou nasmlouvávat externí fir-
my. Přinese tento klasický out-
sourcing skutečné úspory?

Nikdo nedokáže nyní říci, kolik se 
vlastně uspoří. Panu ministrovi 
může vycházet na papíře jako úspo-
ra, když si spočítá počet úředníků, 
které v tuto chvíli vyhodí. Může sa-
mozřejmě uspořit na mzdách. Nic-
méně náklady, které z toho pro stát 
vzniknou, mohou být v horizontu ně-
kolika let z mnoha důvodů mnoho-
násobně vyšší. Lidé se dostanou do 
obtížnějších situací, než v jakých by 
se ocitli za stávající situace. Proje-
ví se to zvýšenou nezaměstnaností, 
zvýšeným výskytem nemocí. Neza-
městnanost poškozuje rodinné sou-
žití, rodiny se rozpadají. Dnes nikdo 
nemůže říci, že to v tomto širším po-
jetí povede k úsporám. 

Dnes mezi českými úředníky tak po-
pulární „outsourcing“, to jest zadá-
vání veřejných úloh soukromým fir-
mám, je ve světě na západ od našich 
hranic, kde s touto praxí začali mno-
hem dříve, stále více vyhodnocová-
no jako rizikové a ekonomicky ne-
efektivní. Vyžaduje kompetentní ří-
zení ze strany státu – ale i tak se část 
veřejných zdrojů přetaví do zisků na-
jatých firem, a nedoputují ke koneč-
nému adresátovi, k lidem, kteří po-
třebují pomoci. A to nemluvím o ko-
rupci, která při zadávání veřejných 
zakázek v naší zemi ukrajuje z ko-
láče veřejných zdrojů mnohem více 
než v lépe spravovaných zemích...

Další velkou bolestí ministerstva 
práce a sociálních věcí je, že analý-
zy, o něž se opírá - pokud se v poli-

tických rozhodnutích vůbec o něja-
ké analýzy opírá - jsou nedostateč-
né. Netýká se to jen tohoto minister-
stva. Například ministerstvo zdra-
votnictví nemá žádný výzkumný 
ústav, který by se zabýval zdravot-
ní politikou a tím, jak ve měnících se 
poměrech měnit i tuto politiku. Do-
chází k tomu, že politici, vedeni ve 
světě již odepsanými ideologickými 
poučkami, si s odpuštěním něco vy-
cucají z prstu a milióny lidí se pak 
stávají pokusnými králíky těchto je-
jich experimentů.

Pomohlo by zlepšení dostup-
nosti sociálních služeb nastave-
ní volné tvorby cen a vytvoření 
podmínek pro vstup privátních 
poskytovatelů?

Právě tak jako ve zdravotní péči, tak 
i v sociálních službách jde vždy o na-
lezení vyváženého poměru mezi rov-
ností přístupu, kvalitou a ekonomic-
kou efektivností. Pokud chceme za-
chovat princip, že každý občan této 
země má nárok na zajištění důstoj-
ných životních podmínek, nemůže-
me zavést do zdravotních a sociál-
ních služeb čistě tržní regulaci. Stát 
intervenuje jednak vyrovnáváním ob-
jektivních handicapů (nemoc, invali-
dita), jednak subjektivních omezení 
(nedostatek prostředků). Činí tak po-
skytováním služeb a sociálními dáv-
kami. Dnes u nás máme jak ve zdra-
votnictví, tak v sociální péči smíšený 
systém, kde drtivá většina občanů je 
závislá na veřejných systémech, za-
tímco ti nejbohatší se obracejí na pri-
vátní instituce. Směšovat je dohro-
mady, jak se tato vláda pokouší na-
příklad zavedením standardů a nad-
standardů ve zdravotní péči, považu-
ji za cestu do pekel, která by brzy vy-
tvořila dosud nemyslitelné propas-

ti mezi těmi, kteří na to mají, a těmi, 
kteří na to prostě nedosáhnou.

Jinou otázkou je, jak zařídit, aby uži-
vatelé služeb měli možnost ovlivnit je-
jich kvalitu. Zákon o sociálních služ-
bách jim otevřel prostor pro výběr. 
V tomto smyslu jde o kombinaci trž-
ního a administrativního způsobu re-
gulace, který vytváří poskytovatelům 
služeb konkurenční, prostředí a nutí 
je přemýšlet o tom, jak na tomto „kva-
zitrhu“ uspět co nejlépe. To považuji 
(přes všechny nedostatky tohoto záko-
na, ať už jde o inspekci kvality služeb 
nebo o nedořešení vztahu institucio-
nálního financování a financování „na 
hlavu“) za historický pokrok a myslím, 
že představuje cestu vpřed.

Sociální služby jsou dlouhodo-
bě finančně podhodnocené, jak 
podle vás další škrty ovlivní bu-
doucnost tohoto odvětví?

To je myslím nejvážnější problém ce-
lého odvětví. Možná to někoho pře-
kvapí, ale mně se to jeví tak, že od 
pádu komunismu se v postavení so-
ciálních služeb u nás mnoho nezmě-
nilo. Už před listopadem 1989 to bylo 
odvětví, které bylo podceňováno 
a bráno na hůl. Dnes je to tím horší, 
že nároky na sociální služby vzhle-
dem k rychlému stárnutí populace, 
pokračujícímu rozpadu rodiny a vý-
skytu nových, dříve neznámých, so-
ciálních ohrožení rychle stoupají – 
a kapacity sociálních služeb stagnu-
jí. Takže další plánované škrty nemo-
hou mít jiné vyústění než to, že ně-
kterým lidem budou nabídnuty služ-
by v nedostatečné kvalitě – nebo zů-
stanou bez sociálních služeb zcela.

Za rozhovor děkuje
Lenka Kaplanová

1. den: 
Plenární zasedání za ú asti politik , p edních odborník , výrazných osobností 
a mezinárodních ú astník , slavnostní p edstavení knihy Individuální plánování, vy-
hlášení Národní ceny APSS R – pracovník sociálních služeb, spole enský galave er.

2. den: 
P t workshop  s rozd lením na terénní služby, provozn  ekonomickou oblast, 
sociální pobytové služby, zdravotní pobytové služby a oblast dobrovolnictví v sociál-
ních službách.

Asociace poskytovatel  sociálních služeb R po ádá
3. výro ní kongres poskytovatel  sociálních služeb

13.–14. íjna 2011 
v Tábo e

Více informací naleznete na www.apsscr.cz
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Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR se vyjadřuje ke všem práv-
ním normám ovlivňujícím poskyto-
vání sociálních služeb; nejinak tomu 
bylo i v případě tzv. sociální reformy. 
K balíčku těchto novelizací zasedalo 
mimořádné prezídium APSS ČR, kte-
ré pečlivě procházelo všechny návrhy 
a budoucí změny a posuzovalo možné 
dopady na systém poskytování sociál-
ních služeb.
Asociace tímto způsobem podala ně-
kolik zásadních připomínek ke všem 
předkládaným zákonům. Osud sociál-
ní reformy byl však velmi turbulentní 
a řada věcí se v různých časových stá-
diích a momentech měnila. Dovolte 
mi spíše než výčet všech připomínek 
uvést některé, které považuji ze svého 
pohledu za důležité či zajímavé.
Fenoménem reformy se stala kar-
ta sociálních systémů, jejíž funkce 
a okruh uživatelů se několikrát zá-
sadně změnily. Tato karta a změny 
systému, které vyvolává, však neza-
brání zneužívání, resp. nesprávnému 
a neúčelnému využívání příspěvku na 
péči a přinese některým poskytovate-
lům jen další administrativní zatíže-

ní.  Na druhou stranu, u většiny nepo-
jistných dávek potřebu centralizace 
a v některých případech i monitoringu 
jejich používání chápu.  Pro poskyto-
vatele je ovšem nepřijatelné, aby z pří-
jmu za poskytnutou péči, tj. z příspěv-
ku na péči od uživatelů, ještě měli pla-
tit „provizní“ poplatek poskytovateli 
tohoto systému, který vzejde z veřejné 
soutěže. Navrhovaná změna pak po-
vede k dalšímu zhoršení cash flow, ze-
jména u pobytových služeb, neboť za-
tímco dnes dostávají tito poskytovate-
lé příspěvek na péči v daném měsíci, 
nově se tak stane až v měsíci následu-
jícím, a to v únoru, tj. v době, kdy chy-
bí první splátka státní dotace na daný 
rok.
Dále jsme upozorňovali na nastávají-
cí problém zrušení 15% zůstatků. Za 
Asociaci jsme sice plédovali za odstra-
nění toho nástroje, ale s jasným usta-
novením povinnosti doplatku dluž-
ných částek státem nebo samosprá-
vou (tak jak to běžně funguje v zahra-
ničních systémech). Učinit ale pouze 
krok „A“ způsobí celou řadu kompli-
kací pobytovým službám. Ty budou 
evidovat dluhy, především v doplat-

cích na léky, které jim nikdo neuhradí. 
Věřím a doufám však, že se toto ještě 
podaří pozměňovacími návrhy změ-
nit. 
Asociace vítá také odložení přecho-
du financování na kraje, a to zejmé-
na z toho důvodu, že obdobně jako 
v r. 2008 (kdy tento odklad již jednou 
proběhl) není jasný systém financová-
ní, který by nesl atributy rovných pří-
ležitostí, transparentnosti a byl vázán 
na normativy vzešlé z předchozích 
analýz, tj. byl v souladu s principem 
spravedlnosti. 
Asociace již v r. 2008 navrhovala MPSV 
ČR zřízení samostatného institutu či 
úřadu, který by byl pověřen inspekce-
mi. Proto jsme přivítali navržené opat-
ření, resp. přechod inspekční činnos-
ti na Úřad práce. Stejně jsme kvitova-
li zohlednění prakticky všech našich 
připomínek k tzv. povinnému vzdělá-
vání. 
V tuto chvíli, tj. v den autorství toho-
to článku, konečná podoba sociální 
reformy a její dopady pro společnost, 
potažmo pro poskytovatele sociálních 
služeb, zůstává stále ještě otázkou.    

(6. 9. 2011)

Jaké výhrady mají k reformě sociálních služeb poskytovatelé, na to jsme se zeptali 
prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Jiřího Horeckého.

Dopady reformy 
na poskytovatele

Z DOMOVA

Hudební skupina „Bedňáci“ z Dúsp Číž-
kovice, která v letošním roce pokřtila své 
debutové CD s názvem „Víc štěstí než ro-
zumu“ a považovala tento krok za velký 
počin, teď  slaví další velký úspěch. 
O víkendu 19. až 20. 8. 2011 pokořila 
všechny bariéry tím, že vyhrála prestižní 
soutěž na 14. ročníku festivalu „Stodola 
Michala Tučného“  v Hošticích. 
Získala tak trofej v podobě kamenného 
klobouku, který jim zaručil koncert na 
této hudební akci v příštím roce, kde vy-
stoupí již jako hvězdy. 
Toto hudební seskupení, které je složeno 
z mentálně postižených kluků a jednoho 
vychovatele, který je strůjcem všeho, jde 
svou cestou, kterou si vytýčili.
Chtějí jen překonat hranice ústavního 
hraní, a to se jim pomalu, ale zcela jistě 
daří.

Jiří Podrábský, 
kapelník a zakladatel 

skupiny Bedňáci

Bedňáci získali cenu Michala Tučného



 

        

       

      

      

       

       

   

 
        

       
       

     
     

         
       
      

www. t yden -soc ia ln ich - s luzeb .cz

Podporujeme kvalitu 
života
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32 ORGANIZACÍ JE ZAPOJENÝCH 
DO PROJEKTU TRANSFORMACE

Podnětem pro tyto články byl projekt 
Podpora transformace sociálních slu-
žeb, který realizuje odbor sociálních 
služeb a sociálního začleňování MPSV. 
Do projektu je zapojeno 27 zařízení so-
ciálních služeb zřizovaných kraji a 5 or-
ganizací přímo řízených MPSV. Jako zři-
zovatelé zapojených organizací se pro-
jektu účastní všechny kraje ČR (kromě 
Hl. m. Prahy, kde to nedovolují podmín-
ky financování z ESF).
Zapojené organizace v projektu pro 
své klienty, osoby se zdravotním posti-
žením, připravují nové bydlení a pod-
půrné služby, které zajistí jejich zapo-
jení do běžného života společnosti, ať 
bydlením v menších domcích v běž-
né zástavbě nebo důrazem na využi-
tí místně dostupných zdrojů (místo je-
jich nahrazování sociální službou). 
V tom nejsou zapojené organiza-
ce zdaleka jediné: snaha o náhra-
du ústavních velkokapacitních slu-
žeb podporou komunitního typu má 
v Česku již více než dvacetiletou tra-
dici a některé kraje, např. Moravsko-
slezský nebo Karlovarský, systematic-
ky pracují na přeměně pobytových slu-
žeb směrem ke komunitnímu způsobu 
jejich zajištění.
Pro zajištění investiční části transfor-
mačního procesu, tedy výstavbu či re-
konstrukci budov pro bydlení klien-
tů nebo sociální služby, mají zařízení, 
resp. kraje jako jejich zřizovatelé, k dis-
pozici 1,3 mld. Kč z Integrovaného ope-
račního programu.
Účast zařízení v projektu Podpora trans-
formace pro ně znamená, že mohou 
využít podporu pracovníků Národní-
ho centra podpory transformace soci-
álních služeb a také nabídku vzděláva-
cích, supervizních a dalších metodic-
kých aktivit.

VZDĚLÁVÁNÍ JE POTŘEBA

Právě vzdělávání a další aktivity v rám-
ci projektu Podpora transformace byly 
v článcích Rezidenční péče podrobeny 
silné kritice: byla jim vytýkána neschop-
nost reagovat na individuální potřeby 

zařízení, a také to, že je vzdělávacích 
aktivit příliš.
Druhou výtku považuji za folklórní pro-
jev kritiků jakýchkoli změn: nesouhla-
sí-li s něčím, kritizují to, že v dané věci 
probíhá vzdělávání. Rázem je ho pří-
liš, zhusta bývá samoúčelné a kdovíja-
ké. Inu, obvykle považujeme vzdělávání 
za základ rozvoje jakékoli organizace či 
společnosti – ovšem je-li třeba, rádi na 
to chvilkově zapomeneme.
V tomto duchu se dívám i na pěknou 
otázku v rozhovoru s ředitelkou Barev-
ných domků Hajnice: „Jak toto hod-
notíte jako ředitelka? Váš půlúvazkový 
pracovník bude pořád někde na škole-
ních…“ Ano, přijmeme-li do týmu nové-
ho pracovníka, obvykle pro něj zajistíme 
školení, které ho uvede do tématu, zajis-
tí určitý základ znalostí a společné nala-
dění v týmu. V tomto případě to předsta-
vovalo pět školících dní, rozdělených do 
dvou částí (dva a tři dny v celku). Považu-
ji takový přístup za žádoucí a dosti běž-
ný ve většině fungujících organizací. 

AKTIVITY PŘIZPŮSOBENÉ 
POTŘEBÁM ZAŘÍZENÍ

Výhrady vůči příliš unifikované nabídce 
vzdělávacích a dalších podpůrných ak-
tivit jsou pro nás velmi důležité. Rozu-
mím tomu, že ne každé organizaci vy-
hovuje základní nabídka podpůrných 
aktivit, jak je nastavena v projektu, 
a oceňuji, pokud o tom můžeme vést 
otevřenou diskuzi založenou na jasném 
pojmenování požadavků a potřeb orga-
nizace.
Všechny aktivity se snažíme přizpůso-
bit konkrétním podmínkám a požadav-
kům zapojených organizací: nenajde-
me v týmu našich pracovníků v zaříze-
ních či krajích mnoho takových, kteří 
by, ač na stejné pracovní pozici, vykoná-
vali stejnou práci za stejných organizač-
ních podmínek. Liší se pracovním uspo-
řádáním i úkoly, podle toho, co která or-
ganizace v rámci transformačního pro-
cesu řeší a s čím potřebuje pomoci. 
Podobně se snažíme přizpůsobit vzdě-
lávací nabídku: např. místo jednoho 
vzdělávacího programu pro pracovníky 
v přímé péči nabídneme dva, abychom 
mohli reagovat na požadavky pracovní-

ků ze zařízení pro osoby s tělesným po-
stižením (většina zařízení v projektu má 
naopak za klienty osoby s postižením 
mentálním). 
Na základě požadavků zařízení a také 
poznatků z modelových hodnocení kva-
lity připravujeme 17 individuálních se-
minářů přímo do zařízení – pro každou 
organizaci bude ušit přímo na míru 
a bude sloužit jen jí. Díky úpravě v pro-
jektu můžeme nově nabízet také práci 
konzultantů pro řešení individuálních 
požadavků zařízení či krajů, např. pro 
nastavení podpory výrazně specifickým 
skupinám klientů.

PODPOŘIT SKUTEČNĚ KOMUNITNÍ 
BYDLENÍ A SLUŽBY

Druhá část výtek na adresu transfor-
mace směřuje k očekávanému výsled-
ku tohoto procesu: jednak tvrdí, že zvo-
lená kritéria pro nově vytvořené bydle-
ní a služby nejsou nastavena správně, 
jednak vznáší námitku ohledně nákla-
dů na provoz takových služeb.
Účelem Kritérií transformace, humani-
zace a deinstitucionalizace vybraných 
služeb sociální péče je především zajis-
tit, aby z prostředků, které jsou k tomu 
určeny, vzniklo skutečně bydlení a služ-
by sloužící ke společenskému začleně-
ní uživatelů. Pracují tedy s omezením 
maximální kapacity budovaných objek-
tů a s povoleným množstvím uživate-
lů služeb vzhledem k celkovému počtu 
obyvatel obce. Posuzuje se v nich začle-
nění objektů do běžné zástavby či ná-
vaznost na dostupné zdroje (jako jsou 
zdravotnická a školská zařízení, veřejná 
doprava, obchody a služby). Dá se před-
pokládat, že jako každá pravidla, i tato 
budou pro některé situace nevhodná – 
proto se provádí jejich vyhodnocování 
a sleduje se jejich aplikace v praxi, aby 
je bylo možné na základě získaných 
zkušeností upravit pro další použití. 
Ve zkratce: kritéria mají zaručit právě 
to, co ve svém příspěvku poptává Ta-
mara Šeligová: pobytové služby pro 
osoby s postižením „s kapacitou max. 
25“. (V Kritériích je to ještě méně, ale 
o to nejde – podstatný je jasný požada-
vek na nízkou kapacitu pobytových slu-
žeb. Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by 

T R A N S F O R M ACE : 

podpora komunitních 
pobytových služeb

Ve svém červnovém čísle se Rezidenční péče věnovala transformaci sociálních služeb a dala 
si záležet, aby na tomto procesu nezůstala suchá nit. Kritika, vinoucí se několika články, 
směřovala v zásadě do tří oblastí: transformace je špatně prováděna, směřuje ke špatnému 
výsledku a vlastně není vůbec potřeba. V každé z těchto výtek jsou obsaženy důležité body 
k diskuzi o směřování sociálních služeb a také ponaučení pro nás, kdo se transformaci soci-
álních služeb věnujeme. Rád bych je tedy rozebral podrobněji.
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chtěl pro sebe či svého blízkého poby-
tovou službu „s kapacitou 100 a více“.)

CO JE DRAHÁ PÉČE?

V rozhovoru s ředitelkou Barevných 
domků Hajnice je diskutována rovněž 
otázka provozních nákladů nově vzni-
kajících služeb: s paní Škarkovou (Ale-
šovou) lze souhlasit, že pro klienta s vyš-
šími nároky na péči bude výsledná služ-
ba pravděpodobně dražší, než je tomu 
ve velkokapacitním zařízení (k otázce 
ekonomické výhodnosti masové výroby 
netřeba cokoli dodávat). Paní Škarková 
se však dopouští chyby, kterou jinak dů-
razně vytýká transformačnímu projek-
tu – nerozlišuje různé cílové skupiny a 
na základě svého zařízení posuzuje celý 
projekt a jeho předpokládaný výsledek.
Díky dlouholetému úsilí personálu Ba-
revných domků Hajnice jsou v tom-
to zařízení v dnešní době již většinou 
klienti, kteří vykazují spíše vyšší míru 
nároků na podporu a péči. Taková 
ovšem nejsou zdaleka všechna zaříze-
ní a transformačního projektu se účast-
ní také zařízení, jejichž klienti naopak 
potřebují velmi malé množství péče 
a podpory – u nich dojde ke snížení ná-
kladů na poskytované služby, neboť 
jich zkrátka nebudou potřebovat tolik. 
Mnoho lidí také v rámci transformace 
(která se rozhodně neděje jen v rámci 

tohoto projektu) odchází do zcela běž-
ného bydlení, k příbuzným, životním 
partnerům apod.

POBYTOVÉ SLUŽBY JSOU POTŘEBA. 
JEJICH TRANSFORMACE TAKÉ

Což nás přivádí ke třetímu typu výhrad 
vůči transformaci, zdaleka nejdůležitěj-
šímu: že totiž žádná transformace není 
potřeba – ústavní péče je potřebná a li-
dem, kteří ji využívají, vyhovuje.
Rezidenční péče pro osoby s postiže-
ním bude vždy třeba, a nikdo se v rámci 
tohoto projektu nesnaží tvrdit opak. Ně-
které rodiny péči o osobu s postižením 
neunesou od začátku, jiným začnou síly 
docházet s tím, jak ten, o koho pečují, 
stárne a sílí – zatímco jim síly ubývají. 
Proto je důležité zajistit dostatek uby-
tovacích kapacit a podpůrných služeb. 
Transformace není otázkou rušení po-
bytových služeb, nýbrž změny podmí-
nek, za nichž jsou poskytovány.
Pracovníci velkých ústavních služeb od-
vádějí úctyhodnou práci při snaze za-
jistit klientům kvalitní služby a životní 
podmínky. Jejich snaha bude ovšem 
vždy narážet na meze, které jim klade 
institucionalizované prostředí velkých 
ústavů – nepřirozené společenské vaz-
by, nutnost přizpůsobit se provozu insti-
tuce.
Petr Víšek v úvodním článku píše, že 

pro obyvatele ústavů je toto prostředí 
přirozené: „Pokud navštěvovali své ro-
diny, vždy se rádi vraceli mezi „své“ lidi, 
a těmi byli lidé v ústavu. Do pro ně „nor-
málního“ prostředí, které jim poskyto-
valo bezpečí a kladlo na ně jim pocho-
pitelné a jim přiměřené nároky.“ Ani 
on ovšem není schopen označit ústav-
ní prostředí za normální bez uvozovek…
Ač se některé texty občas snaží nazna-
čit opak, v transformaci nejde ani o ru-
šení pobytových služeb pro osoby s po-
stižením, ani o dehonestaci práce těch, 
kdo je zajišťují. Jde o to uznat, že velko-
kapacitní ústavní podmínky prostě nor-
mální (běžné, typické, obvyklé) nejsou 
a přes veškerou snahu personálu nikdy 
nebudou. Jde o to zajistit lidem s posti-
žením možnost žít způsobem života, 
který je běžný pro ty, kdo se do ústav-
ní péče nedostali. Jde nakonec i o to za-
jistit pracovníkům rezidenčních služeb 
mnohem zajímavější a uspokojivější za-
městnání.
Tak to alespoň popisují ti, kdo přechod 
z velkého ústavu do komunitních způ-
sobů zajištění péče zažili a nyní se těší 
ze zcela nového vztahu se svými klienty 
a z pracovního uspokojení, o jakém se 
jim dříve ani nesnilo.

Milan Šveřepa
vedoucí Národního centra podpory 

transformace sociálních služeb
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Při čtení mailů, které přicházejí do re-
dakce, mne napadá leccos. Např. jak 
mnoho lidí ovládá umění demagogie 
a jak dokáží střídat styl. Tu píší v prv-
ní osobě, aby zdůraznili, že jde o je-
jich soukromý názor, aby vzápětí pře-
šli do plurálu ve snaze vzbudit dojem, 
že prezentují mínění obecně přijaté. 
Tu se do zveřejněných článků zakous-
nou s razancí pitbula, aby vzápětí pře-
šli do chlácholení, že si váží práce toho 
či onoho. Tu nás obviní, že nedostali 
prostor, ačkoliv jim nikdy nikdo nebrá-
nil, aby si kvalitním a zajímavým člán-
kem prostor získali. Mnoho lidí také 
ještě nepochopilo, že neexistuje jedi-
ný správný názor a zveřejnění názorů 
jiných považují za znevážení a zneuctě-
ní své práce.

Musím přiznat, že mnohé myšlenky 
v došlé poště mně zaujaly. Např., že 
vzdělávání jacísi „my“ považují za zá-
klad rozvoje jakékoliv organizace. No, 
řekl bych, že ti „my“ mají pravdu, je-
nom bych dodal, že k tomu existují dal-
ší, kteří se vzděláváním v kde čem bá-
ječně živí a že nikdo nikdy nepřinesl 
důkaz, že příslušné vzdělávání k ně-
čemu bylo. Ono se to taky těžko doka-
zuje. A dokonce bych si troufnul tvrdit, 
že vzdělávání v sociálních službách je 
tak přebujelé, že sice dobře živí vzdělá-
vací instituce, ale odčerpává prostřed-
ky, které by mohly být využity ve pro-
spěch uživatelů služeb. Vždyť některé 
země přesouvají svá rezidenční zaří-
zení např. do Thajska a vzdělání míst-
ní pracovní síly je vůbec nezajímá. Pro 
zřizovatele je podstatné, že v Thajsku 
je tradičně zakořeněn uctivý vztah k se-
niorům a ten považují za základ dobré-
ho výkonu služby.

A pak ta terminologie, to jsou věci. 
Samé vytváření falešných dichoto-
mií, aby se zdůraznila správnost prá-
vě toho jediného přístupu. Dozvěděl 
jsem se, že existuje skutečně komunit-
ní bydlení. Za doby mých studií socio-
logie se komunita definovala jako sou-
hrn osob, které žijí v určitém vymeze-
ném prostoru, kde vykonávají každo-
denní aktivity, přičemž obvykle tvoří 
autonomní jednotku. Z tohoto hledis-
ka je komunitním bydlením rezidenční 
zařízení pro 100 osob i domeček, kde 
společně žije 10 lidí. Ale asi vše špat-
ně chápu. Podle sociálních věrozvěstů 
je zřejmě první typ bydlení neskutečný 
a teprve ten druhý skutečný.

S předchozím odstavcem úzce souvi-

sí snadnost, s jakou někteří lidé udělu-
jí nálepky. Prý ve velkých ústavech pa-
nují nepřirozené vazby. Kde vzali právo 
pro takové označování? Falešná dicho-
tomie přirozený – umělý je plodem sta-
rořecké filozofie 6. století před Kristem 
a vytrvale se udržuje dodnes a s obli-
bou ji používají různí hlasatelé vrace-
ní se k „přirozeným“ způsobům života. 
Od doby, kdy lidé opustili jeskyně, bych 
s používáním této dichotomie při popi-
su lidských aktivit velice šetřil.

Totéž se týká pojmu normální a nava-
zujícího tvrzení, že velké ústavy nor-
mální nejsou.  Ani stín pochyb, že pro 
jejich obyvatele normální být mohou. 
Ani náznak povědomosti o tom, že je 
spousta lidí, kteří se do těchto tzv. ne-
normálních institucí za každou cenu 
snaží dostat a že v řadě zemí jsou do-
konce ochotni platit za onen nenor-
mální pobyt nemalé peníze, i když mají 
i jiné možnosti volby.

Domnívám se prostě, že hodnocení ja-
kéhokoliv prostředí je výhradní záleži-
tostí lidí, kteří v něm žijí a nikoliv so-
ciálních inženýrů přinášejících „sva-
tou zvěst“. A také si myslím, že obce 
by měly být těmi jednotkami, které by 
měly hrát hlavní roli při komponová-
ní sociálních služeb pro své obyvatele 
a že jenom na nich by mělo být, zda si 
při této činnosti přiberou nějaké věro-
zvěsty.

A teď zase z jiného soudku. Někteří se 
zlobí, že jim nechceme zveřejnit články 
s oslavou jejich instituce. Ale to oprav-
du nejde vážení, to je reklama. Ale pla-
cený inzerát vám otiskneme rádi.

Došlá pošta mně někdy i dojme. Za-
máčkl jsem slzu při četbě tiskové zprá-
vy Národního centra podpory atd. 
z 26. 7. 2011. Cituji „Pomíjí doba, kdy 
lidé s různým druhem postižení umís-
tění v ústavech sociální péče postáva-
li za zdmi pozemků polorozpadlých zá-
mečků a skrze mříže pozorovali poma-
lý tok života zapadlých obcí.“

Jako básnický výtvor to celkem ujde, 
i když se to podobá spíš stylu někdej-
šího Rudého práva. Ale pokud jde 
o informační hodnotu, myslím si, že 
je přinejmenším problematická. Neří-
kám, že neexistovaly nedobře vybave-
né ústavy. Ale troufám si tvrdit, že tato 
země má dlouhou tradici péče o lidi se 
zdravotním postižením, tradici, která 
byla v minulosti mnohokrát oceněna 

i na mezinárodní úrovni. A nedivil bych 
se, kdyby se při četbě této zprávy na-
štvali lidé, kteří prožili celý svůj život ve 
zmíněném oboru péče.

V tiskových zprávách Národního cent-
ra atd. se samozřejmě nedočtete o pro-
blémech, které teprve přijdou. Když se 
jásá, tak se prostě jásá, takový je úkol. 
Ale co bude s financováním, až pří-
slušné granty skončí? Co s lidmi, kte-
ří nedokáží v tzv. „běžném“ životě žít 
a např. si neuvědomí, že si v obchodě 
nemohou prostě vzít, co se jim líbí? 
A co s trestnou činností páchanou vůči 
nim? A co bude, až se jejich zdravotní 
stav zhorší natolik, že bude vyžadovat 
permanentní péči. To jsou praktické 
problémy ze zemí, které už mají tako-
vouto transformaci za sebou.

O nových konceptech bydlení pro seni-
ory a lidi se zdravotním postižením se 
v Evropě diskutuje od 80. let minulé-
ho století. V roce 2005 Bertelsmanno-
va nadace a Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe zadali studii s názvem „Život 
a bydlení ve stáří“ Na počátku se zpra-
covatelé netajili s přesvědčením, že 
s těmi „masomlejny“ pěkně zatočí. Při 
ukončení studie byli věrozvěsti nových 
směrů nepříjemně překvapeni. Rezi-
denční zařízení bez ohledu na svou ve-
likost jsou pojímána jako neoddiskuto-
vatelná součást nabídky sociálních slu-
žeb. V celé studii žádné falešné dicho-
tomie typu přirozený – umělý, normál-
ní – nenormální nenajdete.

A také mně dojímají snílci, kteří stále 
setrvávají v romantickém bludu o rov-
nosti přístupu k sociálním službám a 
kteří za žádnou cenu nechtějí připustit, 
aby do těchto služeb pronikl trh. Nějak 
jim uniká realita za okny. Někteří lidé 
mají ty nejlepší lékaře, nejmoderněj-
ší postupy a nejúčinnější léky a dokáží 
si zjednat přednostní ošetření a jiní to 
nedokáží či dokázat nemohou. A věta 
v ústavě o rovném přístupu jim pranic 
nepomůže. Zavírání očí před realitou, 
odmítání trhu a apely na city a etiku 
problémy neřeší a plýtvání prostředky 
neodstraní. Ale to by bylo na předlou-
hou úvahu. Víte, že v této zemi jsou po-
skytovatelé sociálních služeb, kteří ne-
sledují či nedokáži změřit své výkony, 
nehodnotí efektivnost vynakládaných 
prostředků a nedokáží sledovat svou 
produktivitu?  V tržním prostředí by si 
takový přístup dovolit nemohli.

Ing. Vladimír Hanzl

Věrozvěsti a snílci 
aneb CO MŮŽE PŘINÉST 

ČETBA REDAKČNÍ POŠTY
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Vše se točí okolo peněz, na klienty mají 
sociální pracovníci v domovech posky-
tujících sociální péči čím dál méně 
času. A o úřadech ani nemluvě. Není to 
ale tím, že by jim práce s klienty vadila. 

Současný trend sociální práce a po-
stavení sociálního pracovníka je tako-
vý, že sociální pracovník jako „dráb“ 
stojí mezi klientem a penězi, v podo-
bě příspěvku na péči a neustále se mě-
nící úhrady za pobyty v domovech. Aby 
ne, vždyť rozdělování dotací některými 
krajskými úřady připomíná pohádku 
o „myšičce, která vařila kašičku – tomu 
dala, tomu víc a na toho nezbylo nic.“ 
Co si o tom myslet?

Další nevděčná úloha, kterou sociální 
pracovníci mají, je kontrola využití pří-
spěvku na péči, takže sedí a přepočítá-
vají minuty na peníze. To nehovořím o 
ostatní administrativě v podobě zdo-
konalování standardů kvality sociál-
ních služeb.

Kde přitom všem „papírování“ mají 
sociální pracovníci najít prostor a 
čas na individuální práci s klienty? 
Svou práci si vybrali proto, že chtěli 
a chtějí pomoci svým klientům smys-
luplnou prací a ne vršením nesmyslné 
administrativy a lejster.

Jeden z „přínosů“ nové reformy sociál-
ních služeb je pro klienty v tom, že po-
kud nebudou mít dostatek finančních 
prostředků na úhradu nákladů v poby-
tovém zařízení sociálních služeb, bude 
moci klient požádat o dávku hmotné 
nouze. Po přiznání této dávky mu bude 
garantováno 15 % kapesného z výše 
jeho důchodu. 

Myslím si, že stát v tomto pří-
padě neušetří. A jsme opět u 
jádra věci. Stále bude dochá-
zet k větší zátěži nejenom so-
ciálních pracovníků, ale i stát-
ních úřadů. Dojde totiž k ná-
růstu administrativy.

Pokud bude klientovi žijícímu 
v zařízení poskytující sociální 
služby dávka hmotné nouze 
přiznána, podle reformního 
návrhu dostane své garanto-
vané kapesné teprve po tom-
to rozhodnutí.

Za co si budou klienti pobyto-
vých zařízení hradit léky, do-

pravu k lékaři, laskominy, cesty za kul-
turou nebo výlety?

Dalším „ výkřikem do tmy“ nové refor-
my jsou změny v politice zaměstna-
nosti. V evidenci pracovních úřadů zů-
stávají převážně lidé, kteří jen tak leh-
ce práci neseženou, a to ne proto, že 
jsou sociálně nepřizpůsobiví (tito lidé 
si totiž již dávno zaobstarali své inva-
lidní důchody). Jedná se o málo kva-
lifikované mladistvé, absolventy škol 
a učilišť, ženy i muže staršího věku, lidi 
s nedostatečnými pracovními návyky 
(velmi často zdravotně postižené nebo 
dlouhodobě nezaměstnané), obyvate-
le malých měst a vesnic, odkud je ne-
jenom obtížné, ale i nákladné dojíždět 
díky redukci vlaků a autobusů. Pokud 
si tito práci najdou, dlouho si ji neudr-
ží. A pokud tyto lidi někdo nezaměst-
ná, k čemu mají sloužit tvrdé postupy 
vůči nezaměstnaným? Koho před kým 
mají chránit? Poukázky místo peněži-
tých dávek. 

Copak jsou všichni příjemci sociál-
ních dávek podvodníci, nebo hlupá-
ci, aby jim stát nemohl svěřit peníze? 
Kverulanti si najdou cestu, jak pou-
kázky obelstít. Slušní lidé dostanou 
nálepku nespolehlivých. Zamyslel se 
někdo z našich politiků a poslanců, 
jaké stigma tito lidé dostanou a k ja-
kým změnám v jejich sociální situaci 
díky poukázkám dojde?

Nápad, aby důchody byly seniorům 
vypláceny výhradně prostřednictvím 
bankovní karty je pouhá arogance 
moci. Alespoň v tomto bodě prozatím 
zvítězil zdravý rozum.  

Jak si pan ministr Drábek předsta-
voval, že se senioři z vesniček, kam 
autobus zajíždí dvakrát denně, do-
praví k nejbližšímu bankomatu? Byl 
se pan ministr někdy podívat třeba 
na Šumavě? Vesničky o dvanácti čís-
lech, Bohem zapomenuté kraje, kde 
kromě několika chalupářů žije ně-
kolik málo domorodců. Nápad je ne-
proveditelný díky tomu, že právě na 
vesnicích nejsou bankomaty a seni-
oři nemají auta, aby si pro své dů-
chody dojeli do větších obcí nebo 
měst.

Komu tento nedomyšlený projekt 
s kartami a bankomaty nahraje? Seni-
orům určitě ne. Hyenám, které se ne-
štítí nyní okrádat seniory. Po zavede-
ní karty to budou mít ještě jednoduš-
ší. Okradou je o důchod ihned po výbě-
ru z bankomatu. Jak prosté, proč jim 
to neusnadnit? 

Dalším, kdo z tohoto projektu bude mít 
prospěch je monopol vyplácet 350 mi-
liard korun ročně jedné vybrané bance. 
Do tendru na sociální kartu se přihlási-
ly největší české banky: Česká spořitel-
na, ČSOB v konsorciu s Českou poštou 
a Komerční banka s dalším partnerem, 
kterého nechce uveřejnit. (Zdroj: http://
ekonomika.idnes.cz/o-socialni-kartu-
budou-soutezit-tri-nejvetsi-banky-fx4-/
ekonomika.aspx?c=A110831_173212_
ekonomika_spi)

Nechápu, proč doručení důchodu 
poštovní doručovatelkou má být li-
mitované věkem nebo zdravotním 
stavem či poplatkem. Mnohdy je prá-
vě pošťačka ta, která si se seniorem 

popovídá, když jsou pečující 
rodinní příslušníci v zaměst-
nání. 

Jak to tak vypadá, pokud do-
jde k zavedení výběru důcho-
dů z bankomatů, senioři a 
zdravotně postižení trapem 
zmizí z pošt, kde si vybírali 
své důchody a nahradí je ne-
zaměstnané poštovní doručo-
vatelky, které přijdou zaměst-
nání.

Ne nadarmo se říká, že úro-
veň společnosti se měří 
podle toho, jak se stará 
o staré a bezmocné…

Bc. Lenka Hasnedlová

Reformní tsunami
Při sledování současného dění okolo sociálních reforem na mě padá tíha. Reformy se valí 

sněmovnou jako tsunami. Nekouká se nalevo ani napravo a reformy spolu s našimi zákono-
dárci válcují to, co se pracně vybudovalo a doposud alespoň trochu fungovalo.

hmotné 
u bude 
zz v výšýšee 

bankovní karty je pouhá arogance 
moci. Alespoň v tomto bodě prozatím 
zvzvítítězězilil z zdrdravavýý rorozuzum.m.  

mitova
stavem
věvě p pošoš
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Jde o velký projekt, o němž se 
v Ostravě mluví již od 90. let. 
Jaký typ služeb bude centrum 
poskytovat a pro kolik klientů?

Komunitní centrum nabídne moder-
ní zařízení takového typu, který za-
tím chybí nejen v Ostravě, ale také 
na území celého Moravskoslezské-
ho kraje. Bude poskytovat ambu-
lantní služby v rámci denního sta-
cionáře pro 54 klientů, dále poby-
tové služby v domově pro osoby se 
zdravotním postižením (pro 18 uži-
vatelů) a odlehčovací služby (6 míst). 
Celková kapacita pobytových slu-
žeb bude 24 míst pro osoby s těž-
kým tělesným a kombinovaným po-
stižením, které  jsou nesoběstačné 
ve většině životních situací a jsou zá-
vislé na pomoci jiné osoby. Výstavba 
Komunitního centra je spolufinan-
cována z prostředků EU, Regionální-
ho operačního programu ve výši cca 
52 mil. Kč, přičemž celkové náklady 
jsou v tuto chvíli vyčísleny na 83 mil. 
Kč. Výstavbu třetího apartmánové-
ho domu bude financovat město Os-
trava v plné výši. 
 
Centrum nabídne po dokončení 
tedy 54 míst v denním stacioná-
ři pro ambulantní služby. Sou-

časně ale město v rámci trans-
formace sociálních služeb ruší 
již zavedené ambulantní služby 
(např. ve Čtyřlístku – zrušení 
Centra pracovní výchovy), což 
se setkává s velmi negativní 
odezvou rodičů a opatrovníků. 
Jaká je situace v tuto chvíli?

Koncepce sociálních služeb posky-
tovaných příspěvkovými organiza-
cemi, kterou město schválilo v dub-
nu letošního roku, vytyčuje další vý-
voj v této oblasti. Město garantuje 
tradiční podporu především poby-
tové péče a zachování aktivní role 
města jako zřizovatele zejména po-
bytových služeb. Ostatní druhy slu-
žeb poskytované příspěvkovými or-
ganizacemi budou postupně převá-
děny na nestátní neziskový sektor, 
který je také finančně podporován 
z dotačního systému města. V prvé 
etapě se to týká denního stacionáře 
Centra pracovní výchovy (CPV) Čtyř-
lístku – centra pro osoby se zdravot-
ním postižením Ostrava, příspěvko-
vá organizace. Budova současného 
denního stacionáře na ul. Thoma-
yerova je vhodná pro transformaci 
na službu chráněné bydlení z důvo-
du vlastnických vztahů (budova pat-
ří SMO), současně i dispoziční řeše-

ní budovy a její umístění v rodinné 
zástavbě odpovídá požadavkům na 
tento druh služby. 
Vedení města má enormní zájem 
na minimalizaci negativních dopa-
dů pro stávající uživatele a jejich 
rodiče, proto byla v květnu a červ-
nu 2011 realizována setkání s uži-
vateli a jejich zákonnými zástup-
ci za přítomnosti zástupců náhrad-
ních služeb z neziskového sektoru. 
Na základě požadavků zákonných 
zástupů uživatelů se vedení města 
rozhodlo změnit harmonogram za-
čátku transformace CPV a garanto-
vat zachování provozu CPV do kon-
ce června 2012. Město je připraveno 
pružně reagovat na zvýšené nákla-
dy nástupnických organizací spo-
jené s přijímáním nových uživatelů 
CPV. Již v současné době se zástup-
ci města zabývají jejich konkrétní-
mi požadavky na poskytnutí mimo-
řádných dotací, spojených s přijetím 
uživatelů CPV od září letošního roku 
do svých služeb.  

Ostrava je jedním ze čtyř vel-
kých měst ČR, které v případě 
schválení změny rozpočtového 
určení daní přijdou o význam-
nou část příjmů svého rozpočtu. 
Změnu připravilo Ministerstvo 
financí České republiky, k prv-
nímu čtení by do parlamentu 
měla jít v září. Pokud návrh pro-
jde, ztratila by Ostrava od 1. 1. 
2013 na svých příjmech zhruba 
900 miliónů ročně. 
Budou poskytovatelé sociálních 
služeb (příspěvkové i nezisko-
vé organizace) v regionu ohro-
ženi připravovanou vládní nove-
lou zákona o rozpočtovém urče-
ní daní? 

Takový obrovský výpadek na straně 
příjmů města by se pochopitelně do-
tkl všech oblastí života města, soci-
ální služby z toho nevyjímaje. Museli 
bychom přikročit k velmi výrazným 
škrtům v oblasti investic, veřejné 
dopravy, podpory sportu a kultury 
i příspěvků poskytovatelům sociál-
ních služeb. V současné době dělá-
me vše proto, abychom poslancům 
i občanům vysvětlili negativní dopa-
dy tohoto neuváženého návrhu. Pev-
ně doufám, že k jeho realizaci nedo-
jde a vláda jej zamítne.

Děkujeme za rozhovor
Redakce Rezidenční péče

OSTRAVA
V pondělí 1. srpna se uskutečnilo slavnostní položení základ-
ního kamene Komunitního centra Ostrava v Mařatkově ulici 
v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na podrobnosti projek-
tu a na rozvoj sociálních služeb v regionu jsme se zeptali ná-
městka primátora Ing. Martina Štěpánka, PhD. 

S O C I Á L N Í  S L U Ž B Y  V E  M Ě S T Ě

ři pro ambulantní službyy. Sou- ří SMO), současně i dispoziční řeše

Ilustrační foto ze Dne sociálních 
služeb „Lidé lidem“, který se usku-

tečnil letos v červnu v Ostravě.
Foto: archiv redakce
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 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.

Konference SENIOR LIVING 
letos nabídne nová témata

Ve dnech 8. – 9. listopadu 2011 se v  Českých Budějovicích 
v DK Metropol uskuteční již VI. ročník konference SENIOR LIVING. 

Na konferenci, která se zabývá seniorskou problematikou v celé její šíři, 
se sejdou renomovaní architekti a projektanti i odborníci 

na kvalitu života seniorů.

Kvalita života ve stáří

Otázce kvality života ve stáří se bude na českobudějovické konferenci 
věnovat dvacet odborníků z různých oborů. Konferenční program bude 

rozdělen do tematických bloků, mezi nimiž bude novinkou blok 
Senioři a média.

I v letošním roce přislíbil svou účast na konferenci architekt Vlado 
Milunić, známý stavbou Tančícího domu v Praze, který má s výstavbou 

bydlení pro seniory dvacetiletou zkušenost.

Dalšími tématy budou konverze venkovských objektů pro potřeby 
seniorů nebo svépomocný model bydlení, doplněný praktickými příklady 

fungování  tohoto modelu ve Švédsku a Německu. 

Předběžný program a aktuální informace nejen o konferenci 

jsou k dispozici na www.ledax.cz. 

Zájemci o účast na konferenci SENIOR LIVING se mohou přihlásit 

do 21. října 2011 na e-mail: konference@ledax.cz.
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Dobrovolnictví
Letošní rok vyhlásila Rada ministrů EU Evropským rokem dobrovolnictví. 
Mnoho pobytových zařízení služby dobrovolníků využívá a redakce se zajímala 
o zkušenosti s touto formou pomoci. Jedním ze zprostředkovatelů dobrovolníků 
je ADRA, a proto jsme požádali o rozhovor Dagmar Hoferkovou, vedoucí Dobrovol-
nického centra ADRA Ostrava

Foto: Eva Palkovičová

Adra organizuje dobrovolnictví 
i pro oblast sociálních služeb. 
Jaký je zájem dobrovolníků 
o tuto sféru a kdo je typický 
dobrovolník?

Zaznamenáváme nárůst lidí, kteří 
jsou ochotni pomáhat v rámci dob-
rovolnické služby v sociálních služ-
bách. Největší počet dobrovolníků 
je z řad mladé generace ve věku od 
18 do 30 let. Nejméně z řad lidí dů-
chodového věku. Převažují ženy 
v poměru 90:10.
Co se týká zaměstnání, nejvíce je 
studentů VŠ, pak nezaměstnaných, 
následují lidé zaměstnaní a pak stu-
denti SŠ. Dochází i menší počet ma-
minek na mateřské a důchodců.

Jak probíhá spolupráce se zaří-
zeními sociálních služeb? Jak 
má zařízení postupovat, když 
chce navázat spolupráci?

Spolupráci navazujeme obvykle po 
tom, co nás pracovník daného soci-
álního zařízení osloví. Nestává se, 
abychom služby dobrovolníků něko-
mu „vnucovali“. Management zaříze-
ní musí být s touto myšlenkou sjed-
nocen a musí vytvořit podmínky za-
vedení dobrovolnictví do organiza-
ce. Ne vždy je to jednoduché. Spolu-
práce probíhá od prvopočátku, kdy 
si vyjasňujeme cíle, požadavky, me-
tody práce, atd. Pokud se na všem 

shodneme, nic nebrání v tom, aby 
mohl program v zařízení začít. Pra-
covníci zařízení jsou přizvání k ak-
tivní účasti na školení a výběru no-
vých dobrovolníků, V každém zaříze-
ní je určený konkrétní člověk, který 
má péči o dobrovolníky ve svém po-
pisu práce. Je to tzv. kontaktní oso-
ba. Ta se podílí právě na vzdělává-
ní dobrovolníků, na jejich umísťová-
ní k jednotlivým uživatelům, je zvá-
na na supervize, řeší případné pro-
blémy v rámci zařízení, komunikuje 
s naším centrem atd. Je nutné, aby si 
každé zařízení uvědomilo, že sice jí 
dobrovolnictví zavedeme a povede-
me „zdarma“, ale že je to bude stát 
právě pracovní čas této osoby. Pod-
le toho, jak tento člověk plní svoji roli 
pak celý program vypadá.

Je hodně těch, kteří po kontak-
tu s reálným prostředím odpad-
nou?

Důvodů, proč dobrovolníci odpada-
jí, je samozřejmě více. Někdy je to 
nenaplnění očekávání dobrovolní-
ka. Celou službu a kontakt s lidmi si 
představoval jinak. Často se setká-
váme s dobrovolníky, kteří chtějí do-
cházet za seniorem, aby z něho „čer-
pali životní moudrost“, a už si neu-
vědomují, že v domovech pro senio-
ry jsou většinou umístění lidé jiného 
typu. Prožívají zklamání, když je je-
jich senior nepoznává a u každé ná-

vštěvy se musí 
opět předsta-
vovat, musí po-
slouchat to samé 
apod. Dalším z 
důvodů je špatný 
odhad svého vol-
ného času. Kdy 
se jim jednoduše 
nepodaří zařadit 
dobrovolnickou 
činnost do svého 
týdenního rozvr-
hu. Také to může 
být samozřej-
mě nemoc, změ-
na zaměstnání, 
bydliště, školy 
a různé jiné okol-
nosti.

Máte nějakou zpětnou vazbu od 
vašich dobrovolníků a zajímavé 
zážitky – pozitivní i negativní?

Zpětnou vazbu od dobrovolníků zís-
káváme na pravidelných supervi-
zích. Probíhají 3x do roka, anebo má 
dobrovolník možnost o ni požádat, 
kdykoliv cítí potřebu. Pozitivních zá-
žitků je veliké množství, těch nega-
tivních naštěstí méně.
Z těch pozitivních bych zmínila pří-
pad jednoho mladého dobrovolníka, 
který docházel za pánem, který se 
rozhodl vzdát život. Byl ve velmi těž-
ké situaci, kdy mu manželka umřela 
na zákeřnou nemoc, dcera zahynu-
la u tragické nehody a syn s rodinou 
bydlel na opačném konci republiky. 
Tento pán zůstal na světě sám a pře-
stalo se mu chtít žít. Nemluvil s per-
sonálem, s lékaři, s nikým. Nenechal 
si pomoct v ničem, jednoduše se roz-
hodl umřít. No a náš mladý dobrovol-
ník dostal tohoto pána na starosti. 
Byl za ním poprvé, podruhé, potřetí, 
mluvil a mluvil, ale pán se nikdy ne-
připojil, ledva poslouchal. Dobrovol-
ník už myslel, že to vzdá, docházela 
mu řeč i témata. No, a když na čtvr-
té návštěvě začal mluvit o zbraních 
z 2. světové války, to byl totiž jeho ve-
liký koníček, pán se najednou ozval 
a začal vyprávět, jak on byl účastní-
kem 2. světové války, jak ty zbraně 
používal a vše, co o nich věděl. Najed-
nou opět získal chuť ke komunikaci, 
viděl, že dobrovolník to s ním myslí 
vážně, že ho jeho mlčení neodradilo 
a postupně začal mluvit se všemi ko-
lem. Dnes je to šťastný senior, který je 
obklopen spoustou lidí a váží si kaž-
dého dne, který má ještě před sebou.
Z těch negativních bych uvedla pří-
pad, kdy se dobrovolník začal vměšo-
vat do soukromí uživatele tím způso-
bem, že se rozhodl mu zařídit opera-
ci očí. Měl pocit, že se o něho v Domo-
vě nestarají dobře a konal na vlastní 
pěst. I přes naše četná upozornění 
ve své snaze pokračoval, očerňoval 
management zařízení před uživate-
lem, ale i před veřejností a tak musel 
být z programu vyloučen. Dobrovol-
níci po tom, co jsou proškoleni, ví, že 
se do takovýchto věcí vměšovat ne-
smí, nicméně občas se najde někdo 
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tak horlivý, že víc uškodí, než pomů-
že. Takovéto případy jsou ale naštěs-
tí opravdu ojedinělé.

Jak získáváte dobrovolníky a ja-
kou průpravu musí pro svou prá-
ci mít? 

Dobrovolníky získáváme kvalitní 
a častou propagací. Ať už je to vý-
lep plakátků na veřejných prostran-
stvích, ve školách, knihovnách apod., 
přednáškami na školách, v knihku-
pectvích, pozvánkami v rozhlase, 
denním tisku apod.
Každý dobrovolník musí projít vstup-
ním školením, které je půldenní, a 
vstupním poho-
vorem. Témata 
školení pro senio-
ry a zdravotně po-
stižené se samo-
zřejmě liší a spo-
lupracujeme na 
nich s odborníky 
z daných zaříze-
ní. Dobrovolník 
musí vědět, do 
jakého prostředí 
vstupuje, jací uži-
vatelé tam jsou, 
proč tam jsou, co 
prožívají, jaký je 
jejich denní režim 
a jak jim může 
pomoci. Součástí 
školení bývá tře-
ba nácvik mani-
pulace s invalid-
ním vozíkem. Většina dobrovolníků se 
s ním totiž setkává poprvé v životě. 
V návaznosti na školení pořádáme 
i další vzdělávání, které je pro dob-
rovolníky už nepovinné, ale vždy je 
o ně zájem. Naposledy třeba proběh-
la přednáška na téma „Jak lépe poro-
zumět osobám s mentálním postiže-
ním“. Na přednášce se mohli účastní-

ci dozvědět spoustu nových informa-
cí o specifikách jednotlivých stupňů 
mentálního postižení a praktické in-
formace z oblasti přístupu k osobám 
s mentálním postižením v rámci dob-
rovolnické činnosti.
Každý dobrovolník nám musí dodat 
čistý výpis z trestního rejstříku a po-
tvrzení od obvodního lékaře o zdra-
votní způsobilosti vykonávat dobro-
volnickou službu.

Spolupracujete více s jednotliv-
ci, nebo převažuje tzv. firemní 
dobrovolnictví? Je nějaký rozdíl 
mezi dobrovolníky z řad firem 
a mezi jednotlivci?

Rozhodně máme více jednotlivých 
dlouhodobých dobrovolníků. Těch je 
jenom u nás v centru v Ostravě přes 
350 ročně.  Firemní dobrovolnictví 
je více ojedinělé a zabýváme se jím, 
jen když některá firma hledá mož-
nosti pomoci. Jsou to dobrovolníci 
jednorázoví a jejich pomoc většinou 
nespočívá v naplňování psychosoci-

álních potřeb uživatelů, ale ve fyzic-
ké pomoci např. při. malování míst-
ností, natírání plotu, úpravě zahra-
dy apod.

Adra vyhlásila zajímavou soutěž 
pro dobrovolníky – mají natočit 
film o své práci. Jak plánujete 
využít tyto určitě ojedinělé a za-
jímavé dokumenty? 

Soutěž není vyhlášená jen pro dobro-
volníky, je obecně zaměřena na mla-
dé lidi do 26 let, které vyzýváme, aby 
se podívali na dobrovolnictví očima 
kamery. Aby se pokusili hledat ve 
svém okolí, kde všude dobrovolníci 

jsou, co a jak dě-
lají, s čím pomá-
hají. Těch oblas-
tí v naší společ-
nosti je opravdu 
hodně, od dob-
rovolných hasi-
čů, přes trené-
ry sportu, dob-
rovolníky v eko-
logii, v nemocni-
cích atd., až po 
ty, kteří pomáha-
jí v sociálních za-
řízeních. O těch-
to lidech má 
daný film vypoví-
dat. Vítězné do-
kumenty budou 
distribuovány na 
DVD nosičích do 
škol, různých  in-

stitucí, půjdou do vysílání RTA tele-
vize, budou umístěny na webových 
stránkách.

Víc na http://www.adra.cz/projekty/
projekty-v-cr/dobrovolnictvi-kamerou/.

Za rozhovor děkuje
Lenka Kaplanová

V České republice začala ADRA působit v roce 1992. Jejím úkolem 
je poskytovat humanitární, sociální a rozvojovou pomoc v ČR 

i v zahraničí. ADRA dnes patří mezi tři největší humanitární 
organizace v České republice. 

ADRA pomáhá při mimořádných událostech (živelné pohromy, vá-
lečné konflikty apod.) a při realizaci dlouhodobých rozvojových 

projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). ADRA realizova-
la nebo realizuje projekty v Bangladéši, Barmě, Bosně a  Hercego-
vině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, 
Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, 

Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu a Zambii.
ADRA koordinuje psychosociální intervenční tým dobrovolníků, 

který ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného sys-
tému pomáhá lidem zasaženým mimořádnou událostí. Dále koordi-
nuje dobrovolnická centra v jedenácti městech ČR, která se zamě-
řují na pomoc zdravotně postiženým a seniorům. V současné době 

pracuje v těchto programech více než 1400 dobrovolníků.
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Na zkušenosti s dobrovolnictvím v praxi 
jsme se zeptali v několika zařízeních.

Využíváte ve svém zařízení práci dobrovolníků? 
Jaké máte ze spolupráce s nimi zkušenosti?
Dobrovolníky využíváme již více než 10 let. V průmě-
ru dochází 8 dobrovolníků,v letošním roce však zatím  
pouze 4. Máme ustanoveného koordinátora dobrovol-
níků, který se zájemcem jedná o jeho představě a oče-
kávání, seznamuje jej s podmínkami dobrovolnictví, při 
dobrovolnické činnosti u klienta vyhledává vhodného 
klienta. Eviduje přítomnost dobrovolníků, setkává se 
s nimi při hodnotících schůzkách.

Jakým způsobem dobrovolníky získáváte?
Máme na různých institucích letáky, výzvu na internetu, 
na doporučení nebo se zájemce přihlásí sám.

Přináší práce dobrovolníků kromě pozitiv i něja-
ké negativa?
Setkali jsme se se zasahováním do kompetencí pracov-
níků, přepečováváním navštěvovaného klienta a v jed-
nom případě i negativních referencích o péči v domo-
vě. V tomto případě jsme podali podnět k přestupkové-

mu řízení a přijali kroky k hlubšímu prověřování dobro-
volníků.

Využíváte i tzv. firemní dobrovolnictví? Pokud 
ano, jak jste s těmito dobrovolníky spokojeni?
V minulosti jsme využili několikrát, ale upřednostňuje-
me dobrovolníky ,,vlastní“, kteří se nám vzhledem k zna-
losti prostředí, personálu i klientů zdají  univerzálnější.

Máte ve svém zařízení nějaký zajímavý příklad 
vztahu mezi klientem a dobrovolníkem?
Mimořádný životní příběh nemáme, ale v historii dobro-
volnictví máme dobrovolnici, která ač sama se zrakovým 
postižením navštěvovala několik let jednu zcela osamě-
lou klientku a byla při ní až do smrti. Další dobrovolnice 
dochází již asi 8 let a s dvěma psy leonbergry provádí ka-
nisterapii. Psy vozí vlastním autem bez nároku na úhra-
du nákladů. Dochází především na oddělení se zvlášt-
ním režimem a je vždy očekávána. Tato dobrovolnice je 
držitelkou ocenění Křesadlo, které udělil hejtman Ústec-
kého kraje jako výraz ocenění dobrovolnické činnosti.

Dobrovolnictví v Domově pro seniory v Bystřanech
Odpovídá Miroslava Barešová, ředitelka

Využíváte ve svém zařízení práci dobrovolníků? 
Jaké máte ze spolupráci s nimi zkušenosti?
V našem domově je v současné době 6 dobrovolníků. 
Dobrovolníky využíváme hlavně k přímé práci s klienty. 
Tzn. ke komunikaci s klienty, ke čtení, k procházkám a 
doprovodům. Každý dobrovolník je seznámen s 1 až 2 kli-
enty, za kterými dle vzájemné dohody dochází a konkrét-
ně se s klienty domluví na jejich potřebách a přáních. 

Jakým způsobem dobrovolníky získáváte?
Dobrovolníky získáváme hlavně z řad studentů, kteří 
chodí do domova na praxi a následně se přihlásí jako 
dobrovolníci. Mezi další dobrovolníky patří přátelé 

a známí zaměstnanců nebo bývalí zaměstnanci. Po-
slední skupinou dobrovolníků jsou lidé, kteří se o nás 
dozvěděli z médií, letáků nebo z webových stránek 
a oslovila je naše cílová skupina. 

Přináší práce dobrovolníků kromě pozitiv i něja-
ké negativa?
Pozitivní je přínos lidí „z venku“, jejich názory a postře-
hy, u mladých lidí jejich náměty z teoretických vědomos-
tí získaných při studiu. Klienti vnímají mladé lidi velmi 
pozitivně, jsou pro ně „noví“. Tato generace jim chybí.
Když přemýšlím o negativech, tak možná je to více prá-
ce hlavně na začátku. Musíte se dobrovolníkovi hod-
ně věnovat, vysvětlit mu, co je potřeba, jak doprovázet 
a komunikovat se zrakově postiženým, jak se zacho-
vat v určitých situacích. Musíte mu dát zpětnou vazbu, 
zeptat se ho, jak je dobrovolník spokojený, zda nemají 
s klientem nějaký problém a zda zvládá postižení klien-
ta. Občas se stane, že lidé chtějí moc pomáhat, ale psy-
chicky nezvládají stáří a handicap klienta – tím mohou 
dostat klienta do nepříjemných a stresových situací. 

Využíváte i tzv. firemní dobrovolnictví? Pokud 
ano, jak jste s těmito dobrovolníky spokojeni? 
Firemní dobrovolníci k nám dochází z České spořitelny 
a firmy Siemens. Z firmy Siemens k nám dochází jedna 
dobrovolnice již pravidelně. Dobrovolníci z těchto orga-
nizací dochází buď ve skupinách na jednorázové akce 
a práce, jako je např. práce na zahradě, stěhování nábyt-
ku, úklid apod. Nejvíce však využíváme jednotlivé dob-
rovolníky na komunikaci a doprovod klienta. Hlavně na 
doprovody na výlety, do divadel, na různé dotazníkové 

Dobrovolnictví  v Domově pro zrakově postižené Palata
Odpovídají Mgr. Marta Dzúrová a  Mgr. Eva Švecová

A jak vnímá svou práci dobrovolník?
Během dobrovolnického dne, který pořádá jednou ročně 
moje zaměstnanecká firma, jsem se dozvěděla  o jedné 
klientce, která by měla velký zájem o pravidelné návštěvy. 
Na místě jsem se spontánně rozhodla, že za tímto účelem 
budu v Palatě v dobrovolnictví pokračovat. I když mám 
nabitý pracovní i rodinný program, hodinu a půl týdně si 
ráda na svou klientku, teď už si troufnu říct i kamarád-
ku, vyšetřím. Dělá mi radost, že ji snad svou přítomnos-
tí potěším, vyjedeme ( je na invalidním vozíku) do parku, 
prolistujeme časopisy, vyluštíme křížovku, dáme si spo-
lu kávu, popovídáme si. Poznala jsem v ní dalšího milé-
ho a statečného člověka, protože ačkoliv by měla spous-
tu důvodů stěžovat si na život a osud, nedělá to, snaží se 
být optimistická a její heslo je „musím doufat, ne si zou-
fat”.  Její přístup se mi moc líbí. Věřím, že nás čeká spous-
ta dalších hezkých setkání.

Kateřina Kellerová
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šetření, ankety, zjišťování spokojenosti, které pravidel-
ně děláme. Tito dobrovolníci chodí většinou na dva dny 
v roce. Před nástupem se s dobrovolníkem dohodneme, 
co může nabídnout a jakou činnost by chtěl s klientem vy-
konávat. Dle toho pak oslovíme klienty, kteří o danou čin-
nost mají zájem. Toto se nám velmi osvědčilo a jsou spo-
kojeni jak klienti, tak dobrovolníci. Proto se nám stává, že 
firemní dobrovolníci se k nám vracejí buď v rámci firemní-
ho dobrovolnictví, nebo jako klasický dobrovolník. 

Máte ve svém zařízení nějaký zajímavý příklad 
vztahu mezi klientem a dobrovolníkem?
V průběhu září října t. r. nastoupí dobrovolník z VOŠ, 
který je nevidomý, v doprovodu vodícího psa. Klien-
ty byl za dobu praxe velmi pozitivně vnímán, okamži-
tě si k nim našel cestu a společnou řeč. Přestože jsme 
se obávali vzhledem ke zrakovému postižení dobrovol-
níka mírných komplikací z obou stran, nic takového ne-
nastalo. Naopak, všichni se na něj těší.

Využíváte ve svém zařízení práci dobrovolníků?  
Systematicky využíváme dobrovolníky od podzi-
mu 2009, kdy jsme začali spolupracovat s organiza-
cí ADRA. Spolupráce je velmi dobrá, počet dobrovolní-
ků se pohybuje kolem 25. Vedle dobrovolníků z ADRY 
máme také dobrovolníky ze Společnosti pro pomoc li-
dem s mentálním postižením. Jejich pomoc spočívá ze-
jména v oblasti sportovního trenérství, protože sport je 
také významnou součástí života lidí s mentálním posti-
žením. Těchto dobrovolníků u nás v současné době pů-
sobí šestnáct. 

Přináší práce dobrovolníků kromě pozitiv i něja-
ké negativa?
Pro svou potřebu jsem si rozdělil dobrovolníky na „dob-
rovolné“ a „nedobrovolné“. Toto rozdělení vychází z vý-
sledků jejich činnosti, jejich přínosu pro klienty a spolu-
práce se zaměstnanci organizace. Mezi „nedobrovolné“ 
řadím studenty, zejména z vyšší odborné školy, pro něž 
je absolvování dobrovolnické praxe v zařízení sociál-
ních služeb jednou z podmínek pro pokračování ve stu-
diu. Netýká se to samozřejmě všech, ale procento těch, 
kteří jen potřebují „čárku“, není malé. Pak jsou to lidé 
evidovaní na úřadu práce, kdy dobrovolnická činnost je 
pro ně hlavně zdrojem zvýšení částky existenčního mi-
nima na životní minimum. V těchto případech nám ne-
přichází pomoc, ale spíše řada problémů.

Využíváte i tzv. firemní dobrovolnictví? Pokud 
ano, jak jste s těmito dobrovolníky spokojeni?
V oblasti firemního dobrovolnictví narážíme na někte-
rá úskalí, neboť zde jde často o nabídky výpomoci spíše 
jednorázové, navíc firemní dobrovolníci obvykle nema-
jí žádnou nebo pouze zkreslenou představu o tom, co 
obnáší práce s lidmi se zdravotním (mentálním) posti-
žením ani o tom, jak by jim mohli být nápomocni. Pře-
ce jenom ale jednu dobrou zkušenost máme, a to opět 
prostřednictvím dobrovolnické organizace Adra, která 
zprostředkovala spolupráci s firemními dobrovolníky 
ze společnosti GE Money Bank. Její zaměstnanci uspo-
řádali pro naše klienty v loňském roce velmi úspěšné 
sportovní dopoledne naplněné nejrůznějšími soutěže-
mi a hrami, letošní prázdniny jim zase zpestřili kultur-
ním vystoupením skupiny šermířů z jednoho ostravské-
ho gymnázia a společným opékáním párků v zahradě 
jednoho z našich domovů. Klienti samozřejmě přijíma-
jí takové aktivity s nadšením, nejen proto, že předsta-

vují vítané zpestření jejich všedních dnů, ale v přípa-
dě pohybových aktivit a soutěží i proto, že se do nich 
mohou sami zapojovat a prověřovat vlastní schopnosti 
a dovednosti. Je to jedna z možných cest, kudy lze také 
směřovat firemní dobrovolnickou spolupráci. 

Máte ve svém zařízení nějaký zajímavý příklad 
vztahu mezi klientem a dobrovolníkem?
V jednom našem  zařízení určeném pro děti vznik-
ly mezi dobrovolnicí a desetiletým chlapcem tak vel-
ké sympatie, že si vzala tohoto chlapce do pěstounské 
péče.
V některých případech se dobrovolnicím práce s našimi 
klienty natolik zalíbila, že změnily zaměstnání a začaly 
pracovat v naší organizaci.

Shrňme si závěrem: jaký je přínos dobrovolníků 
pro vaši organizaci?
Přímý přínos je v rozšíření možností aktivit klientů pro 
využití volného času, umožnění činností, které v zaříze-
ní nikdo neovládá, možnost klienta mít jednoho člově-
ka alespoň na chvíli jen pro sebe, „uvolnění rukou“ pro-
fesionálním pracovníkům, kteří mohou věnovat více 
času dalším klientům.
Zprostředkovaný přínos vidím v možnosti zapojení ve-
řejnosti do činnosti zařízení, ovlivňování předsudků, 
výchově mladé generace, umožnění praxe pro budou-
cí odborníky. 

O zkušenostech s dobrovolnictvím s PhDr. Svatoplukem Aniolem
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KVĚTEN V PASSAU 

Program Grundtvig je v rámci Progra-
mu celoživotního učení (Lifelong Lear-
ning Programme/LLP) zaměřen na vý-
ukové a vzdělávací potřeby osob ve 
všech formách vzdělávání dospělých 
a na instituce a organizace nabízejí-
cí nebo podporující toto vzdělávání.  
V dobrovolnických projektech se jed-
ná o mezinárodní spolupráci 2 dobro-
volnických organizací s dobou trvání 
projektu dva roky. Každá z organizací 
vyšle a přijme 2-6 dobrovolníků 50+. 
Dobrovolnická aktivita může spočívat 
v jakékoliv neziskové činnosti, délka 
výměnného pobytu dobrovolníka je 
3–8 týdnů. 
V rámci výměnného dobrolnického 
programu s německým partnerem 
Perditou Wingerter v Passau, vedoucí 
společnosti „Ge-
meinsam leben 
und lernen in Eu-
ropa e.V“ jsme se 
zúčastnily s pro-
fesemi psychiatr, 
psycholog a vý-
tvarnice. 
Passau je dru-
hé největší měs-
to dolního Bavor-
ska s 50 000 oby-
vateli. Zdravot-
ně sociální služ-
by zabezpečuje 
církev (Maltezská 
pomoc a Caritas), 
chybějící institu-

ústavem s 500 lůžky psychiatricko 
neurologickými, včetně soudní psy-
chiatrie a jednotky intenzivní péče. 
Nemocní z Mainkofen se syndromem 
demence jsou předáváni na stanice 
do domova pro seniory zpět do Pas-
sau. A je z čeho vybírat, k dispozici je 
10 domovů pro seniory, všechny nad 
100 lůžek., každé přijímá i postižené 
demencí. Pokoje jsou zde maximálně 
dvoulůžkové. Všechna zařízení jsou 
zdravotně sociální, ad hoc kontrolova-
ná zdravotní pojišťovnou, musí splňo-
vat standardy kvality péče, pečlivě sle-
dované. Sesterské studium je tříleté, 
zaměřené zdravotně sociálně. 
Infantilizující věci v domovech pro se-
niory nebyly k dispozici, výzdoba byla 
bez papírových, či keramických sluní-
ček a rybiček, plyšová zvířata na po-
kojích byla. Ovšem i náměty na pexe-
su pro dospělé jsou seriozní, jsou 
k dispozici hry pro dospělé, obsahem 
i formou přizpůsobené věku. Ze ži-
vých zvířat byly rybičky v akváriu, tu 
a tam byl přítomen kocour (mazel 
obecný), psi nebyli zastoupeni vůbec, 
tak jako nebyli v ústavu přítomni ve 
větší míře rodinní příslušnici. I když 
docházejí do zařízení. Sporadicky byl 
vidět dobrovolník, jak odchází s kli-
entkou na procházku. K pití nikde ne-
byla lahvička s dudlíkem, ale plastický 
pohár s pítkem a bryndák měl charak-
ter spíše obrovské zástěry. Náležitost 
k církvi byla patrná jen velkým křížem 
na zdi a účastí na mši. Domov pro seni-

POSTŘEHY ZE STÁŽE NA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠT ÍCH

Kdo to chodí naším městem?
Až 3. listopadu potkáte v ulicích vaše-
ho města průvod podivných lidí, ne-
bojte se, nejsou to žádní extremističtí 
aktivisté, nechtějí Vám ublížit. Jsou to 
dobrovolníci - obyčejní lidé, kteří děla-
jí neobyčejné věci.
Letošní rok je Radou ministrů EU zod-
povědných za kulturu vyhlášen Evrop-
ským rokem dobrovolných činností na 
podporu aktivního občanství (krátce 
Evropský rok dobrovolnictví). 
Během roku proběhlo a probíhá mno-
ho akcí, jejichž cílem je podpora roz-
voje dobrovolnictví.
Jednou z připravovaných akcí je také 
Průvod dobrovolníků. Oficiální výzva 
(celý text  dostupný na http://www.

dobrovolnik.cz/pruvod-dobrovolniku) 
vzešla od patronky Evropského roku 
dobrovolnictví Ing. Dagmar Hoferko-
vé, která vybízí občany celé republiky 
k zapojení se do této akce.
Průvody budou probíhat dne 3. listo-
padu 2011 v různých městech po celé 
České republice. Cílem akce je oslovit 
co nejširší veřejnost a ukázat, že dob-
rovolníci existují, zaslouží si pozor-
nost a také informovat o realizaci dob-
rovolnictví v jednotlivých městech. 
I my v Českých Budějovicích jsme rádi 
přivítali možnost připojit se k této 
akci. Průvodu se u nás zúčastní všech-
na dobrovolnická centra, která v na-
šem městě působí (Ústav zdravotně 

sociální práce při Zdravotně sociál-
ní fakultě JU, Dobrovolnické centrum 
Adra, Dobrovolnické centrum při Die-
cézní charitě České Budějovice a Sale-
siánské středisko mládeže), dobrovol-
níci, přátelé a příznivci. Aby nás bylo 
nejen vidět, ale i slyšet, doprovodí 
náš průvod bubeníci na africké bub-
ny.  Zveme všechny, které dobrovolnic-
tví zajímá i ty, kteří si jen chtějí zpest-
řit všední den, aby rozšířili řady naše-
ho průvodu.
Takže až 3. listopadu potkáte v ulicích 
vašeho města průvod zajímavých lidí, 
neváhejte a přidejte se k nim.

Mgr. Šárka Koubová
Zdravotně sociální fakulta JU

Tamara Tošnerová, psychiatrie, FNKV, Praha 10

ce, na něž se nedostávají finance, za-
bezpečí stát. V současnosti se jedná 
o mateřské školky. Na péči se podílí 
i Diakonie, jedná se o prevenci dušev-
ních chorob. Psychiatrie v Passau není, 
ani ambulantní, ani ústavní. Péči po-
skytuje diplomovaný psycholog v „Po-
radenství pro psychické zdraví“, de-
sítky dalších psychoterapeutů, dále je 
k dispozici řada alternativních profesí.
V květnu 2011 byl položen základní 
kámen pro 60 lůžek psychiatrického 
zařízení - pro ambulanci, akutní péči 
a dětskou psychiatrii, do dvou let má 
být v provozu. Vyžádanou psychiat-
rickou konziliární službu řeší neuro-
logie. Nejbližší ústavní zařízení, spá-
dovou kliniku najdeme v Mainkofen, 
u Deggendorfu, což je malá obec s 
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ory je ekonomicky náročná záležitost, 
kterou někdo musí zaplatit. Sleduje se 
10 let zpět daňové přiznání, v případě, 
že klientka v této době darovala dům 
své vnučce, pobyt hradí vnučka.
Práce na PC je v institucích pod dohle-
dem, internet není běžně dostupný, 
jednak kvůli hrozbě virů, jednak kvů-
li surfování místo pracovního výkonu.
Velmi dobře fungující v Passau je 
Rada seniorů, rekrutující se z řad 
dobrovolníků, mnozí původně praco-
vali na magistrátu, takže mohou své 
znalosti a zkušenosti dobře uplatnit. 
Mají svou kancelář kousek od radni-
ce, 2x týdně lze ji navštívit osobně 
s náměty, či poslat  písemně, co pro 
starší populaci zlepšit, upravit, řešit… 

Při mé návštěvě byl k dispozici nový 
„Průvodce městem pro seniory“, 
a formulář k přání či odmítnutí  pří-
padné resuscitace.

Z dětských zařízení jsme navštívily zá-
kladní školu pro tělesně postižené 
děti, byla v gesci Caritas. Škola je ob-
klopena parkem s desítkami nápadi-
tých outdoorových pomůcek, najde-
me tu i úschovnu nejrůznějších troj-
kolek a vozítek individuálně vyrobe-
ných pro různá postižení. Veškeré hry, 
pomůcky vytváří v těsné spolupráci 
firma, placena je z podpory sponzor-
ských darů. Jak nám průvodce zdů-
raznil, se sponzorskými dary není pro-
blém.  Tělesně postižené děti z oblasti 

Dolního Bavorska jsou denně sváženy 
mikrobusy do tzv.  Kschule, večer po 
17 hodině je zajištěn maltézskou po-
mocí zase převoz domů. Na dopravu 
připlácejí rodiče.
Škola je komplexně zaměřená, kromě 
vlastní individuálně zaměřené výuky 
sem patří ergo a fyzioterapeutické ak-
tivity, logopedi.  Nově je součástí ško-
ly i mateřská školka, samozřejmos-
tí jsou chráněné dílny. I když integra-
ce do společnosti, jak přiznává vedení 
školy, je problematická, záleží značně 
na postojích rodičů. 

Redakčně kráceno, celé znění 
článku najdete na www.rezidenc-
nipece.cz

Časopis Rezidenční péče vyhlašuje třetí 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 třetí ročník soutěže o nejlepší prezentaci poskytovatele 
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 z akcí)

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

UKAŽTE VŠEM, ŽE TO DĚLÁTE DOBŘE
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2011  ���Uzávěrka pro zaslání soutěžních materiálů: 30. 11. 2011

Dobrovolnictví jako prostředek k hojení ran opuštěnosti
Mgr. Jaroslav Plášil, sociální pracovník v Domově pro seniory Máj v Českých Budějovicích

V určitých životních chvílích zůstá-
vá člověk sám, opuštěn. Dobrovolná, 
nezištná pomoc druhým se ovšem 
v dnešní době a v naší kultuře může 
jevit jako nemoderní. Zbytečná ztrá-
ta tolik ceněného času! Mnohokrát 
slyšíme prázdnou frázi „Děkuji za 
váš čas.“. Přitom daleko cennějším, 
co může dobrovolník zažít, je úsměv, 
stisk ruky, prosté „Děkuji, přijďte zas, 
už se na vás těším...“.
Zároveň s pomocí druhým pomá-
há dobrovolník i sám sobě. Otevírá 
se mu možnost nahlédnout do sebe 
sama, znovu přezkoumávat své po-
hnutky (zamyšlení nad tím, proč to 
dělá, komu nebo čemu tím prospěje) 
i vývoj. Přestože pohnutky nemusí být 
prvotně čisté (z dobrovolnictví mohou 
plynout určité výhody), důležitá je od-
vaha. Odvaha přejít od nevšímavos-
ti nebo pasivního přihlížení k aktivní 
pomoci. S tím souvisí i nutná podpora 
ze strany dobrovolníkových blízkých. 
Ti se tak stávají dobrovolníky též, byť 
nepřímo.
V zařízeních sociálních služeb jsou 

často lidé, kteří nikoho nemají nebo 
je jejich rodiny z různých důvodů ne-
mohou navštěvovat. A tehdy nastu-
puje dobrovolník, který může vyplnit 
tuto „sociální prázdnotu“.
V Domově pro seniory Máj začala 
spolupráce s dobrovolníky v prosinci 
2006. Na základě smluv spolupracuje-
me s organizací ADRA, Dobrovolnické 
centrum České Budějovice, a se Zdra-
votně sociální fakultou Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích. 
Dobrovolníci v našem domově pro se-
niory jsou studenti středních a vyso-
kých škol, zaměstnanci i nezaměstna-
ní, ale i lidé důchodového věku. Mo-
hou obyvateli zpříjemnit chvíle rozho-
vorem, čtením nebo jako doprovod na 
vycházku a nebo jen prostě být s tím 
člověkem. Jejich služba se soustředí 
především na uživatele, kteří se ne-
mohou účastnit běžných akcí, tj. hlav-
ně na lidi upoutané na lůžku. Osvěd-
čila se nám i společná organizace jed-
norázových akcí, např. mikulášské na-
dílky apod.
Dobrovolnická služba nemusí být 

vždy přijímána kladně. Může také vy-
volávat obavy z nadměrné angažova-
nosti dobrovolníků, z toho, že dobro-
volníci budou kritizovat práci zaměst-
nanců. Tomu lze předejít tím, že dob-
rovolnická služba bude mít jasná pra-
vidla.

VÝZNAM KOORDINÁTORA
Postoj uživatelů a jejich rodin k dob-
rovolníkům závisí na tom, jak jim jsou 
zaměstnanci (zpravidla sociální pra-
covníci) schopni význam dobrovolnic-
tví vysvětlit. Tady se, podle mého ná-
zoru, projevuje význam koordinátora. 
Ten, má-li svoji práci vykonávat dobře, 
musí v první řadě sám věřit tomu, že 
dobrovolnictví v jeho organizaci má 
smysl. Je prostředníkem mezi dobro-
volníky, zaměstnanci a vedením orga-
nizace.
Dobrovolnictví má nezastupitelný vý-
znam v sociální práci. Může vypoví-
dat - a do budoucna podle mého ná-
zoru určitě bude - o kvalitě poskytova-
né služby. Vždy se najde dostatek pří-
ležitostí pro smysluplné prožití času.
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NEMŮŽEŠ 
CHODIT, MŮŽEŠ TANČIT

I když nám nenarostla křídla, přesto můžeme létat. I když jsme upoutáni na invalidní vozík, 
přesto můžeme tančit... Člověk se stále snaží překonávat hranice možného a někdy se zdá, že 
u lidí se zdravotním postižením to platí dvojnásob. Znovu mě to napadlo, když jsem pozorovala 
obrovskou radost, jakou v klientech ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním 
postižením, vyvolala jedna obyčejná „hodina tance“ občanského sdružení Bílá holubice s cho-
reografkou a tanečnicí Terezou Vejsadovou, herečkou Divadla loutek Ostrava Lenkou Sedláč-
kovou a produkční občanského sdružení Bílá holubice Ivanou Martákovou. 

Občanské sdružení Bílá holubice 
vzniklo před pěti lety při Múzické 
škole v Ostravě a tvořili je mladí lidé 
se zdravotním postižením, kteří na-
vštěvovali tuto školu, a jejich rodi-
če. Postupně se přidávali další. Od 
samého počátku si sdružení vytklo 
jako hlavní poslání „aktivity spo-
jené s integrací dětí a mladých lidí 
s tělesným handicapem prostřed-
nictvím spolupráce s profesionální-
mi umělci.“ Členové sdružení se vě-
nují výrazovému tanci, který pro ně 
představuje způsob, jak smyslupl-
ně využít volný čas, ale zároveň jim 
také napomáhá k sociálnímu začle-
něním do společnosti. 

V uplynulých několika letech zde 
vznikly zajímavé taneční projekty 
jako „Bolero“ a „Mezi námi“,  oceně-
né Cenou hejtmana Moravskoslez-
kého kraje, jimiž tanečníci z Bílé 
holubice reprezentovali své město 
v roce 2007 na festivalech Otevře-
ná náruč v Národním divadle v Pra-
ze a ve stejném roce také na Evrop-
ských dnech handicapu v Ostravě. 
V roce 2009 vzniklo představení La-
butí sen o duši jako poselství všem, 
kteří handicap považují za cosi, co 
je nutné skrývat. Bylo poctou rodi-
čům, věnujícím svým dětem s posti-
žením velkou lásku a sílu, ale také 
oslavou samotných dětí, jež jsou na-
vzdory těžkému tělesnému postiže-
ní schopny předávat radost a víru 
v dobro. V současné době vzniká 
v Bílé holubici nový tanečně drama-
tický projekt „Duše, tělo a ostatní“, 
jenž by měl propojit pohybové vyjá-
dření s výtvarným a dramatickým 
uměním za účasti profesionálů.  

Překvapení, obdiv a často i silné po-
zitivní emoce vyvolává každé z ve-
řejných vystoupení Bílé holubice, 
ať již jsou to ostravské festivaly Co-
lours of Ostrava nebo Divadelní 
pouť Bez bariér a v posledních dvou 
letech také pražský Mental Power 
Prague Film Festival a řada dalších 
příležitostí.     

U zrodu Bílé holubice stála mladá 
choregorafka a tanečnice Tereza 
Vejsadová, která v současné době 
pedagogicky působí v Múzické ško-
le a Lidové konzervatoři v Ostravě. 
Bez nadsázky lze říci, že Terezka do-
slova vyrůstala na divadelních prk-
nech. Její otec, Igor Vejsada, sou-
časný umělecký šéf baletu Národ-
ního divadla moravskoslezského 
v Ostravě, řadu let působil jako só-
lista několika evropských baletních 
souborů a jeho dcera měla možnost 
sledovat zblízka jeho práci. Když se 
pak vážně zranil při jednom balet-
ním představení v Hamburku, do-
stal jako tanečník nabídku, aby do-

časně pracoval s lidmi, kteří se zo-
tavovali po úrazu a nebo překonáva-
li vrozený zdravotní handicap. Teh-
dy asi jedenáctiletá Tereza ještě ne-
tušila, jak dalece se jí tento zážitek 
vryje do duše a že jednou půjde v ot-
cových šlépějích...

O pár let později přišlo setkání 
s paní Věrou Rackovou, maminkou 
zdravotně těžce postižené holčičky 
Zuzanky, která se snažila udržovat 
co nejširší kontakt své dcery se spo-
lečenským prostředím a tanec byl 
jednou z vítaných příležitostí. Právě 
na její impuls vytvořil Igor Vejsada 
taneční choregorafii s Káťou Kapico-
vou, další dívenkou upoutanou na in-
validní vozík. Terezka chodila s tátou 
na zkoušky a pozorně sledovala jeho 
práci. Později zpracovala s Kátinou 
asistentkou, paní Marií Novákovou, 
vlastní taneční projekt s jasným zá-
měrem: Nemůžeš chodit, můžeš tan-
čit. Nazvala jej „Setkání“.

A na setkání měla Tereza Vejsadová 
štěstí. Ředitelka ostravské Janáčko-
vy konzervatoře, paní Soňa Javůrko-
vá, jí otevřela dveře školy dokořán, 
a tak se našel prostor, kde se mohlo 
zkoušet. Krůček po krůčku vznikal 
soubor, jenž dostával pevný obsah. 

„Myslela jsem si, a myslím si to stá-
le, že terapie divadlem a terapie tan-
cem je velmi důležitá k tomu, aby se 
lidé se zdravotním postižením, tě-
lesným i mentálním, mohli odrea-
govat a tak trochu přenést do jiné-
ho světa. Je to zároveň jistý způsob 
sebevyjádření, což má pro ně veliký 
význam,“ odpovídá Tereza Vejsado-
vá na otázku, v čem vidí smysl této 
práce.  

Právě v době, kdy se rodilo občan-
ské sdružení Bílá holubice, dostala 
Terezka nabídku pedagogické prá-
ce v ostravské Múzické škole, kte-
rá se věnuje umělecké výchově dětí 
a mládeže se zdravotním postiže-
ním, a tak došlo k propojení její pro-

Záběry z „ukázkové hodiny tance“ Tere-
zy Vejsadové s klienty Čtyřlístku – cent-
ra pro osoby se zdravotním postižením 
v Ostravě. 
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Petr Weiss a kol.

E  cké otázky v psychologii
Odborné shrnu   poznatk  o e  ckých problé-
mech v psychologickém výzkumu, psychodia-
gnos  ce, psychologii práce, psychoterapii, psy-
chologii zdraví, sexuální psychologii, adiktologii 
atd. Seznámení s e  ckými kodexy a pravidly cho-
vání, výhled do budoucí možné mezinárodní spo-
lupráce odborník  v této oblas  , aj. 
váz., 352 s., 555 K

www.facebook.com/nakladatelstvi.portal
www.portal.czLibor Novosad

T lesné pos  žení jako fenomén 
i životní realita
Diskursivní pohledy na t lo, t lesnost, 
pohyb, lov ka a t lesné pos  žení
Text charakterizuje frekventované typy t les-
ného pos  žení a popisuje p ístupy k lidem s t -
lesným pos  žením a rozebírá p edsudky a so-
ciální exkluzi. Titul je také v nován oblastem 
podpory t mto osobám, tj. sfé e sociálních slu-
žeb, zdravotní pé e, vzd lávání a pracovního 
uplatn ní. 
brož., 168 s., 259 K

Jana Tóthová

Úvod do transgenera ní 
psychologie rodiny
Transgenera ní p enos vzorc  rodinného 
traumatu a zdroje jeho uzdravení
Publikace je ur ena odborník m, kte í vstupují 
do vícegenera ního prostoru rodin a p edsta-
vuje nejen teore  cké zázemí transgenera ní-
ho p ístupu, ale i možnos   jeho terapeu  c-
kých aplikací, ímž nabízí chyb jící perspek  vu 
v rámci existujících psychologických sm r . 
brož., 256 s., 389 K

Igor Tomeš 

Obory sociální poli  ky
Kniha voln  navazuje na publikaci Úvod do te-
orie a metodologie sociá lní poli  ky. Lze ji po-
važovat za praktický výklad k uvedenému 
teore  ckému pojednání, který seznamuje s me-
zinárodn právním i eským právním rámcem, 
s hlavními principy uplat ovanými v jednotli-
vých oborech i s problémy, s nimiž se realizáto-
i sociální poli  ky zpravidla setkávají.

váz., 368 s., 569 K

Žádejte v knihkupectvích 
nebo objednávejte: Portál, s. r. o., 
tel. 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz 
Knihkupectví Portál: Praha 1, Jind išská 30 / Praha 8, Klapkova 2 / Brno, Dominikánské nám. 8 

fesionální činnosti s volnočasovými 
aktivitami.  

„V Bílé holubici vznikají projekty, ji-
miž se představujeme veřejnosti 
a zároveň také něco dáváme lidem, 
kterým život něco vzal. Setkávám se 
s různými reakcemi. Jak negativní-
mi, tak pozitivními. Ale na tom asi 
nic nezměním. Důležité podle mě je 
to, že mnoho lidí si při těchto před-
staveních uvědomí svůj vlastní život, 
to, co je nám dáno a čeho si mnohdy 
až tak nevážíme,“ komentuje Tereza 
Vejsadová své působení v Bílé holu-
bici. „Zjistila jsem, že hodně fungu-
je spontánnost. Při improvizaci vzni-
kají zajímavé věci, které pak dostá-
vají nějaký smysl a tvar. Ale zjistila 
jsem také, že i lidé se zdravotním 
handicapem občas musejí zakusit 
něco hořkého, tvrdě pracovat a tak 
si sáhnout na ´normální život ,́ za-
bojovat, prožít všední stres, aby pak 
tím víc dokázali vychutnat odměnu 
největší: potlesk diváků. 

Snažím se každý projekt vždy do-
vést k nějaké divadelní hodnotě, 
ale mnohem důležitější je podle 
mne samotný proces tvoření, kte-
rý k tomu vede. Pro lidi, s nimiž pra-
cuji, sehrává velkou roli vědomí, že 
také něco dokážou. Je to úžasný po-

cit, stejně jako to, že jejich práci ně-
kdo ocení a veřejnost se na ně dívá. 
Potleskem jim předává svou energii 
na jeviště...“  

Sama Terezka právě prožívá obrov-
skou radost z daru, který jí život ne-
dávno nadělil: je jím osmiměsíční syn 
Theodor. Dost možná jednou také pů-
jde v rodových šlépějích. „Teď je pro 
mě prvořadá rodina, ale mezi tím se 
nebráním nějakým dalším výpadům,“  
uzavírá se smíchem naše setkání cho-
reografka Tereza Vejsadová.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: autorka 

a Josef Hradil

Z koncertu ostravského Čtyřlístku 
Všechny barvy duhy III, pro nějž Tereza 
Vejsadová v roce 2008 nastudovala 
a spolu se zdravotně postiženými mla-
dými lidmi z ostravské Múzické školy 
na scéně Divadla Antonína Dvořáka v 
Ostravě také tančila v baletu „Proces“. 
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V úvodu a prvním článku (Rezidenční 
péče 2/11) jste měli možnost, stejně 
jako účastnice prvního vzdělávacího 
modulu, seznámit se obecně s koncep-
tem smyslové aktivizace a především 
s tím, že každé skupinové setkání, 
každý kontakt s uživatelem je promyš-
lený, a přesto je realizován tak, aby 
fungoval jako přirozená součást péče. 

Abychom byli schopni reagovat na 
podněty přicházející od uživatele, mu-
síme porozumět jeho řeči, vyjadřování, 
náznakům a umět se přizpůsobit, za-
cílit péči i aktivizaci. Právě téma s ná-
zvem „Umění porozumět“ bylo stěžej-
ním pojítkem pro další dva vzděláva-
cí moduly: gerontologie a gerontopsy-
chologie.
Každý, kdo pracuje se seniory, by měl 
znát pojem gerontologie. Tento obor  
je souhrnem poznatků o stárnutí a stá-
ří. Stárnutí je přirozený proces života, 
který každý člověk vnímá a přijímá od-
lišně. Všichni známe vitální osmdesát-
níky, s obrovskou chutí a elánem do ži-
vota, ale známe i ty, kteří již v šedesá-
ti rezignují a pečlivě si střeží každou 
novou nemoc, kterou používají jako 
omluvu, že například sport už pro ně 
není. Tím chci říci, že si v péči musíme 
uvědomit, že biologické a psychologic-

Smyslová aktivizace 
pro seniory od Lore Wehner

ké procesy stárnutí jsou vědomé nebo 
nevědomé, ovlivněné sociálními, kul-
turními a náboženskými aspekty. Na 
jedné straně je to kvalita života pod-
míněná zdravím starých lidí, např. při 

ztrátě sluchu, zraku někdy chuti, ale 
také hybnosti rukou a prstů, které dří-
ve tak hbitě pletly, a na straně druhé 
to jsou psychické zákonitosti, které se 
mohou měnit působením sociálního 
prostředí, podporou nebo naopak od-
mítáním, které vychází ze společnosti. 
Modul zaměřený na gerontopsycholo-
gii pak volně navazuje a zaměřuje po-
zornost účastníků na orientaci v psy-
chických poruchách ve stáří a přede-
vším na demenci tak, aby si účastnice 
kurzu uvědomily, jak důležitou roli hra-
je třeba komunikace, tón hlasu nebo 
jednoduchost ve vyjadřování právě 
ve vztahu k lidem s tímto druhem ome-
zení.  
Oba vzdělávací moduly navádějí k od-
povědím na otázky, jak sestavit skupi-
nu uživatelů s různým tělesným ome-
zením a jak důležité je předem vše plá-
novat. Je také důležité znát možná ri-
zika, to znamená uvědomit si předem, 
že pokud si klienta, který má naslou-
chátko na pravém uchu, posadím při 
aktivizaci na levou stranu kruhu, pře-
dem jej tím vystavuji izolaci. Nalézt 
spojení mezi znalostmi teoretickými 
a naučit se rozpoznávat skupinové cíle 
a dynamiku skupiny je dlouhý proces, 
který musí účastnice vzdělávání dlou-
ho cvičit a proto nikoho nepřekvapí, 
že vzdělávání a každý modul je veden 
jako práce se skupinou, jako aktiviza-
ce všech zúčastněných. Také vlastními 

úvahami nad zadanými otázkami vede 
lektor účastníky k nalézaní vlastních 
odpovědí. Takovou otázkou předlože-
nou skupině je např.: „Zamyslete se 
nad úlohou starého člověka (80+) dnes 

a v minulosti.“ 
Pokud si sami 
odpovíte na tuto 
otázku, praktic-
ky si dokážete 
odpovědět, jak 
důležitou roli 
v životě seniora 
hrají vazby s ro-
dinou, víra, tra-
dice, vzpomínky 
a následně vás 
navedou na nej-
vhodnější téma 
pro smyslovou 
aktivizaci.  
Vzpomínky a 
zkušenosti bu-
dou předmětem 

dalšího modulu nazvaného „Poznání 
knihy života,“ kterým vás společně s té-
matem „Montessori pro seniory“ pro-
vedu v dalším díle.

Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka
Domov seniorů Mistra Křišťana 

Prachatice

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE 
POHLEDEM ÚČASTNICE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Jsem ráda, že se účastním vzdělává-
ní smyslové aktivizace. Jsou to nové 
znalosti, kterými se učím lépe vnímat 
lidi a věci kolem sebe. Při výuce se čas-
to „smyslově aktivizujeme“ a jsem pře-
kvapená, jak vnímám obyčejnou kytici 
květin – cítím její vůni, vnímám její bar-
vy. Když následně stejné smysly při ak-
tivizaci probouzím u našich obyvatel, 
je to i pro mě velmi krásný, uspokoji-
vý pocit. Také klientka dotykem zkou-
má a vnímá, že květina, právě vyndaná 
z vázy, má mokrý stonek i to, že je pruž-
ný, a ta vůně probouzí tolik vzpomí-
nek. Díky tomu se dovídám, kde bydle-
la, že stejné květiny rostly u nich na za-
hrádce a jak ráda tam s manželem se-
děla. Někdy dříve z mého pohledu uza-
vření a nepřístupní senioři se při smys-
lové aktivizace uvolní a rozpovídají. 
A to je pro mě veliký úspěch…

Lenka Zemanová
pracovnice přímé obslužné péče

POKRAČOVÁNÍ

Umění porozumět

Pozvánka 
na konferenci 
v rámci projektu „Smyslová aktiviza-
ce pro seniory – vzdělávání zaměst-
nanců v inovativním, podpůrném, na 
smysly zaměřeném konceptu aktivi-
zace a jeho zavedení do praxe“, kte-
rá se uskuteční dne 19. 10. 2011 v Ná-
rodním domě v Prachaticích.
Záštitu nad konferencí převzala ná-
městkyně hejtmana Jihočeského kra-
je Mgr. Ivana Stráská.
Na konferenci vystoupí autorka kon-
ceptu Lore Wehner, M.A.
Bližší informace v Domově seniorů 
Mistra Křišťana Prachatice, 
tel.: 388 306 145, email: 
sekretariat@domovseniorupt.cz
Spolufinancováno Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.

Smyslová aktivizace 
v praxi pod vedením 

Lenky Zemanové

Hana Vojtová
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MAJETEK

SKLADY
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ZAMĚSTNANCI

Kompletní evidence klientů a žadatelů, 
výpočet předpisů úhrad, vratky, 
fi nanční a hmotná depozita, výplatnice, 
vyúčtování, přehled přítomnosti…

IS Cygnus je komplexní informační systém pro 
poskytovatele sociálních služeb vyvíjený již od r. 1991. 
Systém se skládá z osmi navzájem propojených modulů 
a několika typů terminálů a čteček.

Individuální plány, plány péče, 
ošetřovatelské a rizikové plány, 
ordinace léků, formuláře, realizace 
péče přenosnými terminály, 
průběh a hodnocení péče...

Pořizování a vykazování výkonů 
odborností 913, 004, 902 a 925, 
tisk poukazů ORP i DP, vyúčtování 
cest, opravné dávky, načítání 
výkonů z dokumentace klienta…

Jídelní lístky, normování receptur, 
rozbory, výdejky, spotřeba a stravovací 
normy, objednávky a vyúčtování 
stravného, nutriční hodnoty a rozbory…

Vedení libovolného počtu skladů 
metodou průměrných cen, ceny bez 
DPH nebo vč. DPH, příjemky, výdejky, 
uzávěrky, inventury, výkazy…

Evidence zaměstnanců, rozpisy služeb, 
zpracování docházky vč. čteček, exporty 
do mzdových systémů, hodnocení 
zaměstnanců, vzdělávací plány 
a aktivity…

Evidence dlouhodobého hmotného, 
nehmotného a drobného majetku. 
Účetní odpisy, zařazovací a vyřazovací 
protokoly, místní seznamy…

Statistické vykazování na MPSV, 
přehledy, grafy a informace 
z jednotlivých modulů, míra využívání 
systému, upozornění na slabá místa…

Zpracování skutečné docházky 
zaměstnanců, tvorba podkladů 
pro mzdy, identifi kace otiskem 
prstu nebo čipem, moderní 
čtečky s barevným displejem...

DOCHÁZKOVÉ 
ČTEČKY

MODULY

Průkazné informace o poskytnutí péče díky 
přenosným terminálům na čárové kódy, 
podklady pro statistické vykazování...

PŘENOSNÉ TERMINÁLY

Automatizace objednávání a vydávání 
jídel pomocí čipů, výběr variant, 
oboustranný výdejní terminál, 
evidence nevydaných porcí...

STRAVOVACÍ SYSTÉM

www.iscygnus.cz

Předvedeme Kontakt

Vyžádejte si u našeho obchodní-

ho zástupce osobní předvedení 

systému přímo ve Vašem zařízení, 

abyste se mohli sami přesvědčit, 

jaký přínos pro Vás bude mít za-

vedení IS Cygnus. 

IReSoft, s.r.o.

Cejl 62

602 00  Brno

Tel.: +420 543 215 460 

Fax: +420 543 214 572

info@iscygnus.cz

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Zabezpečení místností, oddělení 
nebo budovy, komfortní řešení 
pro vyšší bezpečnost, identifi kace 
otiskem prstu nebo čipem...

v České & Slovenské republice
referencíjiž  více  jak
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Základním krokem je identifika-
ce nutričních potřeb klientů. Jed-
ná se, minimálně, o stanovení den-
ní potřeby základních živin a násled-
ně také energie. Výchozím krokem 
je určení denní dávky bílkovin. Tato 
by měla odpovídat skutečným potře-
bám klientů, a to nejen z pohledu je-
jich věku. „Expertní závěr WHO z roku 
1985 navrhuje jako bezpečnou dávku 
bílkovin ve stáří 1 – 1,23 g bílkovin na 
1 kg tělesné hmotnosti a den“.1 Toto 
platí pro zdravé seniory. Často je však 
nezbytné zohlednit kromě věku i dal-
ší faktory - například intenzívní fyzio-
terapii a některá chronická onemoc-
nění (např. malnutrici, dekubity, de-
menci aj.), které denní potřebu bílko-
vin ještě zvyšují.2,3 Při podávání den-
ní dávky vyšší než 1,7g bílkovin na 
1 kg tělesné hmotnosti však může 
dojít ke ketoacidóze a jí způsobené-
mu nechutenství. Optimální skladba 
základních živin by měla vypadat asi 
takto, přibližně 18 % energie je hra-
zeno bílkovinami, pokud to je možné 
2/3 – 3/4 z živočišných zdrojů. Pokud 
nejsou pro potíže s konzumací využi-
telné rostlinné zdroje bílkovin, pak je 
celá dávka živočišného původu. 35 % 
energie mají hradit tuky, především 
oleje, a zbylých 47 % energie tvoří sa-
charidy.  
Nutriční potřeby se vyhodnocují 
u každého klienta. Při následném na-
stavování denních dávek základních 
diet se vychází z nutričních potřeb 
většinové klientely. 
Samozřejmě, že v každém zařízení se 
najde určitý počet klientů, kteří nebu-
dou při plošném podávání těchto zá-
kladních diet dostatečně zabezpeče-
ni. Je povinností nutričního terapeu-
ta hledat pro ně další cesty k plno-
hodnotné výživě, například zakom-
ponovat do dietního systému i diety, 
které budou řešením pro určitou sku-
pinku klientů či jednotlivce (př. potí-
že při kousání a polykání, neschop-
nost konzumovat celé porce, apod.), 
a v neposlední řadě využívat i jiných 
forem výživy. 
Proto je velmi důležitý také dru-
hý krok, a to stanovit, které diety 
by měl obsahovat dietní systém 

v konkrétním zařízení. Jedná se 
o diety, které aktuálně zajistí stravu 
stávajícím klientům a dále diety, které 
zařízení poskytne v případě potřeby. 
Je nutné posoudit provozní možnosti 
a pravděpodobnost výskytu některých 
diet do budoucna. (Například: dia-
lýzovaný klient, vegetariánská stra-
va, výživa při celiakii, apod.) Z uvede-
ného tedy vyplývá, že dietní systém, 
coby dokument, obsahuje diety, kte-
ré lze v zařízení podávat, a ne jen die-
ty právě podávané.
Každá dieta v dietním systému by 
měla obsahovat název, indikace, den-
ní dávky základních živin a energie, 
které obsahuje a stručnou charakte-
ristiku.
Aby se dietní systém stal funkčním, 
je následně zapotřebí nejen sestavo-
vat jídelní lístky v souladu s cha-
rakteristikami diet, ale také pravi-
delně provádět početní kontrolu, zda 
jsou dodržovány deklarované dáv-
ky základních živin a energie. Vy-
hodnocují se průměrné hodnoty jí-
delního lístku za jeden týden. Tole-
rovat lze odchylku 5 – 10 % od den-

ních dávek základních živin a energie 
v dietě. Výpočtem průměrné hodno-
ty jídelního lístku za týden tak vzniká 
prostor pro občasné zařazení napří-
klad smaženého pokrmu, moučného 
sladkého jídla, moučníku a podobně, 
což by při vyhodnocování hodnot jí-
delních lístků za jednotlivé dny bylo 
velmi obtížné.
A zde se dostáváme ke kreativní prá-
ci nutričního terapeuta s recepturami 
pokrmů, dávkami jednotlivých potra-
vin a jejich úpravou – tepelnou, me-
chanickou, apod. Zařazování nových 
receptur, různé kombinace potravin, 
obměna jejich zařazování do jednot-
livých denních jídel a dní v týdnu, to 
vše je základ pro tvorbu pestrých jí-
delních lístků. Rovněž zařazování no-
vých potravin do jednotlivých diet je 
v kompetenci erudovaného nutriční-
ho terapeuta. Na základě ochutnávky 
a analýzy složení výrobku rozhoduje o 
vhodnosti jeho využití v jídelním lístku 
v jednotlivých dietách. Výsledkem 
těchto činností je podávání chutných 
pokrmů, které obsahují potřebné 
množství základních živin a energie 
na každý den v cenově dostupné verzi. 
Zavedení a využívání funkčního diet-
ního systému se tak stává základem 
pro poskytování adekvátní plnohod-
notné výživy této specifické kliente-
le. Tímto samozřejmě nejsou zdale-
ka vyčerpány všechny možnosti, kte-
ré můžeme v současné době využít 
v rámci nutriční péče v pobytových 
zařízeních sociální péče. Ale o tom 
více až v příštím čísle.

Mgr. Dagmar Kovářů
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Dietní systém 
v pobytových zařízeních 

sociální péče 
Součástí služeb, poskytovaných seniorům v pobytových zařízeních sociální péče, je 
podávání výživy, která odpovídá jejich nutričním potřebám. V minulém čísle časopisu 
(str. 24) jsem nastínila základní kroky pro zajištění optimální nutriční péče těmto 
klientům. Pojďme si některé z nich připomenout a více přiblížit.  
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Některá onemocnění (např. malnutrice, dekubity) denní potřebu bílkovin ještě zvyšují 2,3
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2004, 363-383  3. European Pressure Ulcer Advisory Panel.: Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer Prevention and Treatment, 2003
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Péče o seniory ve Švédsku
Po dlouhá léta představoval švédský 
model sociálního státu ideální vzor 
pro mnohé evropské vlády. Koncem 
minulého století se však v důsled-
ku nepříznivého ekonomického, ale 
i demografického vývoje dostal do 
úzkých. Důsledkem byly změny na 
švédské politické scéně, které zatřás-
ly doposud monopolním postavením 
sociální demokracie a rozsáhlé změ-
ny v sociální politice. Samozřejmě, 
že politici nikdy nepřiznají, že by ně-
jaký systém byl v úzkých, že by vyža-
doval podstatnou revizi, nanejvýš za-
čnou hovořit o nutnosti parametric-
kých změn či o přeškálování politiky 
sociálního blahobytu. Lidem nesro-
zumitelné ptydepe je vlastní politi-
kům mnoha zemí. Podívejme se však, 
jak se změny sociální politiky promít-
ly do péče o seniory.
Nárůst stárnoucí populace a napjatá 
ekonomická situace na úrovni obcí 
měla v první polovině 90. let minu-
lého století velký vliv na formy a kva-
litu služeb. Počet velmi starých lidí 
v posledních čtyřech dekádách stá-
le roste. Švédsko je na prvním místě 
na světě, pokud jde o procento lidí ve 
věku nad 80 let (5,4 %).
Odpovědnost za péči o seniory je roz-
dělena mezi tři základní úrovně vlád-
nutí. Na národní úrovni parlament 
a vláda formulují cíle sociální politi-
ky prostřednictvím legislativy a eko-
nomických řídících nástrojů ( jako je 
např. cenová politika). Na regionál-
ní úrovni kraje (län) odpovídají za po-
skytování lékařské péče. A na lokál-
ní úrovni jsou obce odpovědné za 
poskytování sociálních služeb a uby-
tování pro seniory. (V této souvislos-
ti je pozoruhodné, že Cameronova 
vláda ve Spojeném království rovněž 
počítá s přesunem většího dílu odpo-
vědnosti na obce, zatímco u nás mů-
žeme pozorovat spíše centralizační 
tendence – viz úřady práce. Inu cent-
ralizace má tu výhodu, že pak lze po-
skytovat výhodné zakázky spřátele-
ným softwarovým a poradenským 
firmám a ještě předstírat úspory.) 
Švédské kraje a obce mají ve vztahu 
k ústřední vládě vysokou míru auto-
nomie a mohou v rámci daného le-
gálního rámce určovat, jaká úroveň 
priorit bude seniorům poskytnuta 
v relaci k jiným skupinám obyvatel-
stva.
Podle zákona o sociálních službách 
(1982) mají švédští senioři právo na 
poskytnutí veřejných služeb a pomo-
ci, pokud jejich potřeby nemohou 
být uspokojeny jinak. Zákon o zdraví 
a lékařských službách (1983) si klade 
za cíl udržení dobrého zdravotního 
standardu v celé populaci a posky-

tování péče všem za stejných podmí-
nek a na stejné úrovni.
Již tradičně je péče o seniory finan-
cována z daní (princip solidarity), při-
čemž se předpokládá, že senioři bu-
dou mít v souladu se svými potřeba-
mi zajištěnou bezpečnou finanční si-
tuaci, dobré bydlení a příslušné so-
ciální služby. Veřejná pomoc má pří-
jemcům péče umožnit svobodu volby 
a udržení vysokého standardu. Všich-
ni senioři by měli mít stejný přístup 
k sociálním službám bez ohledu na 
věk, pohlaví, etnický původ, místo 
bydliště a nákupní sílu.
Tak praví švédské zákony. A ačko-
liv se legislativa v posledních letech 
nijak významně nezměnila, přesto 
péče o seniory doznala významných 
změn. Drasticky byl zredukován pří-
stup ke službám „pomoci v domác-
nosti“ a institucionální péče nedoká-
zala držet krok s rostoucím počtem 
seniorů.
V roce 1992 byla ve Švédsku usku-
tečněna tzv. ÄDEL reforma. Cílem re-
formy bylo přesunutí veškeré veřejné 
péče o seniory pod jedinou autoritu, 
kterou se staly obce. Dalšími cíli bylo 
zlepšení kultury sociálních služeb 
a „demedikalizace“ péče o seniory. 
(Nevím, jak ten pojem demedikaliza-
ce přeložit do češtiny, jednoduše jde 
o to, aby senioři nebyli cpáni prášky 
a zbytečně podrobováni různým vy-
šetřením, výsledkem je samozřejmě 
úspora nákladů.) Reforma přenesla 
odpovědnost za dlouhodobou zdra-
votní péči o seniory z krajů na obce 
s výjimkou návštěv lékařů. Reforma 
obsahovala rovněž silné finanční po-
bídky pro obce, aby zajišťovaly mimo 
nemocnice péči pro tzv. „blokátory po-
stelí“, tj. ty nemocniční pacienty, kte-
ří mohou z lékařského hlediska ode-
jít z nemocnice, ale ve své vlastní do-
mácnosti se o sebe nedokážou posta-
rat. Pokud by takový pacient přesto 
v nemocnici zůstal, obce musí kraji ná-
klady na tohoto pacienta hradit. Toto 
opatření přineslo v období 1992 až 
2003 snížení počtu lůžek v kraji spra-
vovaných nemocnicích o 48 procent.
Zkrácení nemocničních pobytů zna-
mená, že podstatná část péče – ně-
kdy i velmí složitého ošetřování – byla 
přenesena směrem na další úroveň 
– tedy na obce a primární zdravotní 
péči. Od zavedení reformy je konsta-
tován stálý vzrůst pracovního zatíže-
ní, jak v oblasti institucionální, tak 
i v oblasti domácí péče. V praxi to 
znamená, že lidé, kteří dnes ve Švéd-
sku přicházejí do systému instituci-
onální péče, jsou zranitelnější a zá-
vislejší, jak pokud jde o fyzické, tak 
i kognitivní schopnosti. Současně 

s tím stále klesá počet lůžek v institu-
cionálních zařízeních péče spravova-
ných obcemí. (V dalším textu si ještě 
řekneme proč. Na tomto místě pouze 
připomeneme, že Švédové se při své 
deinstitucionalizaci klidně obešli bez 
Národního centra podpory transfor-
mace sociálních služeb.) Pokles roz-
sahu institucionální péče zvýšil tlak 
na ambulantní a pečovatelské služ-
by pro seniory. V zájmu objektivity by-
chom měli uvést, že stát při zavádě-
ní reformy poskytl pobídkové granty 
v rozsahu 3 bilionů švédských korun 
na zlepšení kvality bydlení seniorů 
a lidí se zdravotním postižením.
Péče o seniory je téměř úplně finan-
cována z místních daní a grantů. Uži-
vatel služby platí malou část nákla-
dů (5 – 6 procent, údaje jsou za sou-
hrn zdravotních a sociálních služeb). 
Místní daně kryjí 82 až 85 procent. 
Celostátně vybírané daně kryjí zbý-
vajících 10 procent. Fakt, že zdravot-
ní péče a sociální služby jsou primár-
ně hrazeny z lokálních daní, dále po-
tvrzuje nezávislou roli místních úřa-
dů, tj. jejich nezávislost na ústřední 
vládě.
Jednou z hlavních forem veřejné péče 
o seniory ve Švédsku je domácí péče. 
Její míra pozvolna klesala od osmde-
sátých let a na konci devadesátých let 
minulého století dosáhla úrovně, ja-
kou měla v polovině let šedesátých. 
(Mírou se zde rozumí procento popu-
lace, jíž je domácí péče poskytová-
na.) Zatímco tedy míra pokrytí domá-
cí péčí v 90. letech podstatně pokles-
la, počet ošetřovatelských hodin stále 
rostl. Je to tím, že dostupné zdroje se 
koncentrují na menší počet seniorů, 
kteří vyžadují větší rozsah péče. Počet 
lůžek v nemocnicích a délka pobytu 
v nemocnicích se drasticky snížily. Se-
nioři s extenzivní potřebou péče, kte-

očet ktteří vyžadují větší rozssaah péče. Poč
a pobytu lůžežek k v nemocnicích a dédédélkl a po
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ří byli dříve obsluhováni v rámci zdra-
votní péče, dnes spotřebovávají ros-
toucí počet municipálních pečovatel-
ských hodin. V rámci domácí péče se 
nyní klade hlavní důraz na ošetřova-
telské úkony, zatímco domácí služby 
(oblékání, osobní hygiena, stravování, 
nákupy, pomoc s úklidem atp.) spada-
jí v rostoucí míře mimo rámec muni-
cipálních aktivit. Analytici vývoje soci-
álních služeb (Trydegard, 2001) v této 
souvislosti konstatují, že celostátně 
proklamovaná sociální politika se ne-
změnila, že však v praxi proběhly vel-
mi podstatné změny.
Obce ve snaze čelit rostoucí poptáv-
ce po sociálních službách v napja-
té ekonomické situaci, zavedly veli-
ce striktní kritéria v procesu hodno-
cení potřeb péče. Využívá se tedy jak 
přísnější interpretace potřeb tak i šir-
ší hodnocení alternativních možnos-
tí péče – neboť jednotlivec má právo 
na péči, pokud potřeby nemohou být 
uspokojeny jinak. V reálu to zname-
ná, že jsou vznášeny větší požadavky 
na péči ze strany rodinných příslušní-
ků a příbuzných. Pokud jde o pomoc 
s vedením domácnosti, pak stále vět-
ší procento seniorů je orientováno na 
nákup těchto služeb od privátních fi-
rem. Lidé s menšími potřebami jsou 
prakticky z poskytování služeb vylu-
čováni a uživatelé s většími potřeba-
mi jsou preferováni.
Podstatné je, že obce měly právo 
samy určovat výši poplatků za posky-
tované sociální služby. Zavedený po-
platkový systém se také používal jako 
nástroj redukce počtu lidí, jimž jsou 
sociální služby poskytovány. Můžeme 
tvrdit, že celý slavný proces úprku lidí 
ze zařízení institucionální péče, který 
byl samozřejmě opentlen patřičnou 
sumou řečí o životě v „přirozeném“ 
prostředí, byl podstatně stimulován 
výší částek, které obce začaly vyžado-
vat po uživatelích těchto služeb.
Výše uvedené tvrzení svým způso-
bem potvrzuje rozhodnutí ústřed-
ní vlády z roku 2002 o reformě péče 

o seniory, která bývá označována 
jako reforma maximálních poplat-
ků. Svoboda obcí při stanovování po-
platků byla omezena a byla stanove-
na jejich maximální výše. V důsled-
ku reformy vzrostlo procento příjem-
ců péče, kteří neplatí žádné poplatky 
a snížily se rozdíly mezi obcemi, po-
kud jde o výši poplatků. V odborných 
publikacích (např. Bergmark, Minas 
2006) bývá „reforma maximálních 
poplatků“ označována jako známka 
snah o opětnou centralizaci řízení so-
ciálních služeb.
Změny ve švédských sociálních služ-
bách v uplynulém dvacetiletí samo-
zřejmě nelze redukovat jen na otáz-
ku výše plateb uživatelů. Z tržní eko-
nomie byly převzaty nové organizač-
ní a řídící formy, na trhu služeb se ob-
jevili noví hráči, jak v podobě privát-
ních podniků, tak i ve formě družstev 
uživatelů služeb a neziskových orga-
nizací.
Již na počátku 80. let se ve švédských 
obcích začaly zavádět myšlenky tzv. 
nového managementu veřejné sprá-
vy a jejich prosazování se v 90. letech 
zintenzivnilo. Obce zavedly tržně ori-
entovanou terminologii a organizaci 
a začaly zdůrazňovat finanční pobíd-
ky, produktivitu, efektivitu a kontrolu 
kvality. (Ovšem standardy kvality je 
zavést nenapadlo, což je pochopitel-
né, neboť jsou ve své podstatě s tržní-
mi principy neslučitelné.) Byly rovněž 
vytvořeny speciální modely nákup-
čí – poskytovatel, v nichž je odděle-
no hodnocení potřeb a nákup služeb 
a péče od poskytování. Byly zavedeny 
tendry na poskytování sociálních slu-
žeb, z týmů domácí péče a rezidenč-
ních zařízení se staly „obchodní jed-
notky“ s větší finanční odpovědnos-
tí za své aktivity. Tyto „obchodní jed-
notky“ musí o získání kontraktu sou-
těžit s privátními poskytovateli.
Od roku 1990 rovněž dochází k priva-
tizaci sociálních služeb, čímž je mí-
něn přesun poskytování služeb z ve-
řejného na soukromý sektor, tj. na fir-
my, společnosti, družstva nebo ne-
ziskové organizace. Péče o senio-
ry byla tou oblastí sociálních služeb, 
v níž privatizace probíhala nejrych-
leji, veřejně financovaná, ale sou-
kromě poskytovaná péče v průběhu 
90. let vzrostla čtyřnásobně. Většina 
podnikatelů v péči o seniory jsou zis-
kové organizace, většinou pak nad-
národní společnosti. V roce 1999 čty-
ři největší privátní hráči pokrývali po-
lovinu kontraktovaných služeb, za-
tímco příspěvek neziskových orga-
nizací byl malý. S privátně poskyto-
vanou péčí se setkáváme především 
v hustěji obydlených oblastech. Stock-
holm a řada jeho předměstí také za-
vedla „model spotřebitelského výbě-
ru“ u domácí péče. Obecní manaže-
ři péče realizují hodnocení potřeb 
a určují, na jaké množství péče má 

senior nárok. Spotřebitel si pak vy-
bírá poskytovatele péče ze soukro-
mých firem či municipálních posky-
tovatelů, kteří byli schváleni obcí.
Někteří autoři (Bergmark, Minas 
2006) považují za formu privatizace 
i tzv. privatizaci nákladů. Touto slov-
ní obezličkou se označuje fakt, že 
podstatně stouplo financování soci-
álních služeb (ve švédské literatuře 
se používá i termín služby blahoby-
tu) samotnými uživateli. Senioři tedy 
museli platit stále větší část nákladů 
za domácí a rezidenční péči. Tzv. re-
forma maximálních poplatků samo-
zřejmě tento trend poněkud přibrzdi-
la. Souboj ústřední vlády a obcí o po-
platky však stále probíhá. A teď mo-
hou zastříhat ušima i nadšenci pro 
švédskou deinstitucionalizaci. Ta je 
ve Švédsku také považována za for-
mu privatizace nákladů. V rámci re-
formy Ädel byla lůžka v ošetřovatel-
ských domovech (obdoba našich 
LDN) převedena sektoru sociálních 
služeb a tedy do pravomoci obcí. 
A dlouhodobí pacienti začali platit.
Od redukce služeb veřejné péče 
v 90. letech vzrostl objem péče posky-
tované rodinnými příslušníky a pří-
buznými. Senioři s vyšším vzděláním 
hledají náhradu za municipální do-
mácí péči na trhu sociálních služeb. 
Lidé s nižším vzděláním se spíše ori-
entují na asistenci rodinných přísluš-
níků. Tyto přesuny ve vzorcích posky-
tování péče přispívají k zesílenému 
rozvrstvení péče o seniory a její ne-
rovné distribuci v jednotlivých sociál-
ních vrstvách či třídách (použijeme-li 
švédskou terminologii). Pro gendero-
vé studie bude asi zajímavé uvedení 
faktu, že rodinnými příslušníky, na je-
jichž bedra byla přesunuta zvýšená 
odpovědnost za péči, jsou v praxi pře-
devším ženy – matky a dcery.
Oficiální politika velice zdůrazňu-
je nutnost, aby se do péče o seniory 
více zapojil dobrovolnický sektor. Pří-
spěvek dobrovolnických organizací 
však stále má poměrně malý význam.
Ve Švédsku stále probíhá diskuze na 
téma péče o seniory, jejímiž hlavní-
mi tématy jsou zdroje péče, objem 
péče a její kvalita. Podle mého názo-
ru z diskuze evidentně vyplývá závěr, 
že nárůst podílu seniorů nebyl sledo-
ván odpovídajícím nárůstem zdro-
jů na péči. Snížení počtu míst v rezi-
denčních zařízeních nutně vedlo ke 
zpřísňování přijímacích kritérií. Navíc 
se do rezidenčních zařízení snaží vrá-
tit ti, kteří z nich v rámci deinstituo-
nalizace odešli, neboť již nedokážou 
zvládnout péči o sebe za pomoci am-
bulantních služeb. Mnozí zpochybňu-
jí vládní představu, že by veřejný sek-
tor měl být tím hlavním poskytovate-
lem péče a zdůrazňují důležitost al-
ternativních poskytovatelů služeb.

Ing. Vladimír Hanzl

vat po uživatelích těchto služeb.
Výše uvedené tvrzení svým způso-
bebemm popotvtvrzrzujujee rorozhzhododnunutítí ú úststřeřed-d-
níníí v v vlááláládydydydy z zz r rr kokokokuu u 22020200220202 oo oo o rr reffefeeforororoor ěměmě p péčéčéčee 
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Léto je pro mnohé obdobím výletů, nových 
zážitků a poznávání a my jsme chtěli, aby 
tomu nebylo jinak ani u nás v Domově dů-

chodců Dobrá Voda. Tradicí jsou u nás již pravi-
delně pořádané táboráky, seniorské hry, kavár-
ny, čaje o páté,  různá vystoupení, pravidelné vý-
lety na zajímavá místa či za zajímavými lidmi. 
Výlety do kina, divadla či dopoledne strávené 
v bazénu v třeboňských lázních si uživatelé tak 
oblíbili, že z jednorázových akcí se staly aktivity 
pravidelně opakované. 

Díky reminiscenční (vzpomínkové) terapii, která 
je u nás nedílnou součástí práce se seniory, po-
znáváme přání i nevyřčené touhy našich uživa-
telů. Při společném vzpomínání se seznamuje-
me s historií člověka, jeho životem a žádnému 
posluchači neujde, že většina seniorů strávila 
život na vesnici v těsném sepětí se zvířaty. Byli 
zvyklí starat se o krávy, kozy, koně, slepice, krá-
líky, u žádného hospodářského stavení nechy-
běl pes. Důkazem je velmi vřelý přístup uživate-
lů ke zvířatům při canisterapii.  Přesto jsme cíti-
li, že bychom mohli nabídnout víc a přiblížit tak 
našim uživatelům prostředí vesnice, ve kterém 
se pohybovali celý život. Poprvé jsme začali pře-
mýšlet o speciální formě fyzioterapie prostřed-
nictvím koně, tzv. hipoterapii i pro seniory naše-
ho domova. Narazili jsme však na problém, že 
s hipoterapií u seniorů nemají hiporehabilitač-
ní centra žádné zkušenosti. Mnoho jsme i hipo-
terapii a hiporehabilitaci nastudovali a uvědo-
mili si spoustu výhod, které hipoterapie může 
pro naše uživatele mít, že je v mnoha směrech 
nenahraditelná. Například tím, že jako rehabili-
tační aktivita mimo prostředí domova důchod-
ců umožňuje uživateli navázat kontakt se živým 
zvířetem, který mu byl celý život tak známý. Pro-
to jsme se nevzdali a hledali vhodné zařízení, 
kde by naši myšlenku pomohli realizovat. 

V polovině léta jsme tedy rozšířili spolupráci 
s občanským sdružením Koníček, pod jehož zá-
štitou probíhá v našem zařízení též pravidel-
ná ornitoterapie s papouškem Žako. Profesio-
nální přístup pracovníků občanského sdružení 
Koníček nás přesvědčil a na farmu do Skřidel, 
kde zooterapii včetně hiporehabilitace poskytu-
jí, jsme se jeli 26. července 2011 s uživateli Do-
mova důchodců Dobrá Voda podívat. I když na-
ším cílem bylo zpočátku „pouze“ kontaktování 
s koňmi a hospodářskými zvířaty, uživatelé byli 
natolik nadšení z návštěvy farmy, že využili i na-
bídky jízdy na koni vedeného vodičem a fyziote-
rapeutem. Cítit pohyb koňského hřbetu a jeho 
tělesnou teplotu totiž nejen pozitivně ovlivňují 
fyzické vnímání klienta, ale jízda na koni či jen 
kontakt s ním má nezanedbatelný vliv též na 
psychiku člověka. Hipoterapie pomáhá k cel-
kové aktivizaci jedince, napomáhá rozvoji soci-
álních kontaktů a celkově přináší řadu nových 
prožitků. I když mnoho našich uživatelů koně 
chovali a mají s nimi zkušenost, na koňském 
hřbetu seděli ten den poprvé. Byl to pro ně jedi-
nečný zážitek. Rychle jsme pochopili, že návště-
va farmy Koníček se stane pravidelnou aktivitou 
Domova důchodců Dobrá Voda. V těchto dnech 
naši uživatelé nemluví o ničem jiném, vypráví si 
zážitky a máme již další zájemce, kteří přemíta-
jí, zda si při příští návštěvě také troufnou jezdit 
na koni, či se snad jen projdou po dvoře, pohla-
dí kravku, kozu, kočky a na chvíli zavzpomínají, 
jaký byl kdysi jejich život na vesnici. 

Mgr. Lenka Zelenková, sociální pracovnice 
Domova důchodců Dobrá Voda

Nová terapeutická metoda
Pro děti postižené autismem či jinou vývojovou poruchou, případ-
ně poruchou chování, může být vhodnou formou terapie i trénink 
v EEG biofeedbacku.
Nenásilnou formou ovládání počítačové hry vlastní vůlí rozvíjí 
tato metoda schopnost soustředění a podporuje přirozený vývoj.

Více informací získáte v našem centru: EEG Biofeedback Institut, 
Nikoly Tesly 6, Praha 6, nebo na www.eegbiofeedback.cz
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