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F U L N E K

VÝROBCE A DODAVATEL TECHNOLOGIÍ 

PRO PRŮMYSLOVÉ PRÁDELNY

 A CHEMICKÉ ČISTÍRNY

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

garantovat zákazníkům nejvyšší kvalitu poskytovaných 

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

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

prádelenské technologie včetně dodání náhradních 

dílů ze dne 19. 7. 2010, vydaný fi rmou TÜV Rheinland 

Cert GmbH.

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

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

Kontakt:
VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569
742 45 Fulnek                                               
Tel: 556 787 522
Fax: 556 787 520
e-mail: horak.ales@vvm-ipso.cz
internet: www.vvm-ipso.cz

Děkujeme všem 
zákazníkům 

a obchodním 
partnerům za přízeň 

a inspiraci 
pro naši činnost.

Přejeme Vám 
krásné vánoce 

a mnoho úspěchů 
v roce 2012.
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prosincové číslo „Rezidenční péče“ přináší, 
podle mého názoru, velmi zajímavou anke-
tu. Její hlavní otázkou je sice: „co vzkazu-
jí poskytovatelé politikům“, ale dotazovaní 
se mohli vyjádřit k tomu, co je letos potěši-
lo a naopak naštvalo. 
Z řady odpovědí čiší upřímné a oprávně-
né sebevědomí. Cituji za všechny: „Materi-
álově jsme v hodně případech již srovna-
telní se západními zeměmi a lidským pří-
stupem jsme na tom mnohem lépe“. Naši 
klienti jsou spokojení. Myslím, že tomu tak 
opravdu  je. 
V odpovědích se uvádějí malá i velká po-
těšení – skutečně dosažené úspěchy. Na-
příklad výměna oken, která zvýšila kvalitu 
bydlení, chuť, odvaha a obrovské odhodlá-
ní pracovníků, kteří se zapojili do vzniku a 
následné realizace domova se zvláštním 
režimem, pozitivní přístup zřizovatelů, na-
příklad krajů, které zachovaly dotace pro 
sociální služby neziskového sektoru, entu-
ziasmus a podpora zaměstnanců, kteří se 
podíleli na zavádění paliativní péče, zave-
dení nové služby chráněného bydlení a dal-
ší. A také krásné lidské ocenění odcházejí-
cí vedoucí. 
Na opačné straně je kritika diletantství 
v resortní  politice na místo strategického 
odborného řízení, kritika nekompetent-
nosti projektu transformace sociálních 
služeb, právní nestabilita, z hlediska pra-
xe sporná řešení v novelách zákona o so-
ciálních službách, kritika politiky VZP k re-
zidenčním zařízením. To není čecháčkové 
hospodské mrmlání, jde o podložené od-
borné názory, o reálné zkušenosti. Je zřej-
mé, že tu chybí efektivní komunikační plat-
forma potřebná pro konfrontaci a tvorbu 
resortní politiky s respektováním skuteč-
ných potřeb a názorů praxe. 
V odpovědích nemůže chybět ani kritika 
nízkého ocenění práce. Jak uvádí jeden 
z respondentů: „Přes všechna školení, su-
pervize a kurzy je člověk emočně a v pří-
mé péči mnohdy i fyzicky značně opotřebo-
váván.“ Jinak řečeno, chceme po svých li-
dech doslova nasazení těla i duše, ale oce-
nění jejich práce tomu vůbec neodpovídá. 
A nakonec výzva politikům? Hýčkejte si so-
ciální služby! Také je budete potřebovat. 
Abyste se pak nedivili důsledkům vašich 
kroků!
Blíží se konec roku a s ním období bilanco-
vání a předsevzetí. Co máme a co potřebu-
jeme? Sebevědomí odrážející kvalitu naší 
práce, odhodlání, entuziasmus a oběta-
vost, bez nichž to nejde, dobré mezilidské 
vztahy, o které musíme pečovat, spravedli-
vou pozornost společnosti sociálním služ-
bám a odvahu ozvat se. 
S poděkováním a přáním všeho nejlepšího 
do nového roku. 

Petr Víšek

Anketu čtěte na str. 2–5. 

V současné době hrajete v divadle Ungelt ve hře Na útěku. Hrajete 
ženu, která utíká z domova důchodců. Jaká je to role?
Hra „Na útěku“ je o svobodě, nejen faktické, ale i té duševní. A to je to pod-
statné. Člověk má udělat vše podle svých možností pro to, aby se v životě 
cítil spokojený a šťastný. Hra má francouzský šarm, humor, i prostor k za-
myšlení. 

Navštívila jste někdy nějaký domov pro seniory? Jaký je váš názor 
na tato zařízení? 
Domovy pro seniory jsou zařízení velmi potřebná, zejména pro lidi, kteří 
už nikoho nemají, cítí se opuštění, a tam mají zázemí a péči. 

Popřála byste něco do nového roku pracovníkům v sociální péči? 
Přeji všem hodně síly a lásky, kterou pak mohou rozdávat druhým.

REZIDENČNÍ PÉČE, odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče. Vydavatel: MARCOM spol. s r. o.,  K Botiči 2, 101 00 Praha 10, tel.: 271 747 313, 271 748 312, 
603 224 182, e-mail: info@marcom-praha.cz, redakce@marcom-praha.cz, www.rezidencnipece.cz. — Redakční rada: předseda doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Mgr. Petr Hanuš, 
PhDr. Lenka Kaplanová, Mgr. Dagmar Dvořáčková, Mgr. Bohdana Rywiková, MUDr. Libor Svět, Mgr. Blanka Trojanová, Ing. Petr Víšek. Povoleno rozhodnutím MK ČR, registr. číslo 
MK ČR E 15701. ISSN 1801-8718. Vychází 4x ročně. Příští číslo vyjde v březnu 2012.

Vážení čtenáři,

Janu Štěpánkovou opravdu není třeba představovat, hovoří za ni 
řada divadelních i filmových rolí, a také populární role v televizních 
seriálech. Navíc je i skvělá kuchařka a vydala knihu receptů propagu-
jících úpravu cuket, o nichž je přesvědčená, že jsou úžasné plody.

Informace o představení a programu: www.divadloungelt.cz, tel. 224 828 081 
V letních měsících se hraje na Letní scéně na Hradčanech, kam je bezbariérový 

přístup a možnost příjezdu autem-autobusem.

Foto Bohdana 
Holomíčka
z představení 
Na útěku: 
Jana Štěpánková 
se Zlatou 
Adamovskou

           Přeji všem 
hodně síly a lásky

Z rodinného alba: 
Jana Štěpánková 

se svými vnučkami
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Redakce požádala poskytovatele sociálních služeb, aby se zamysleli nad letošním končícím ro-
kem, co jim přinesl v jejich profesi dobrého a co zlého, jaká doporučení by měli, co by se v oblas-
ti sociálních služeb mělo změnit. 

1. Co vás v letošním roce nejvíc potěšilo, případně co se vám nejvíc povedlo?
2. Co vás naopak nejvíc naštvalo?
3. Co byste vzkázal/a našim politikům?

CO VZKAZUJÍ 
POSKYTOVATELÉ

POLITIKŮM?

LENKA ŠKARKOVÁ 
Barevné Domy Hajnice  

CO MĚ LETOS POTĚŠILO:
Obrovskou radost jsem měla, když 
jsme oslovili svého zřizovatele s tím, 
že se nám množí akutní žádosti ne-
šťastných rodičů s dětmi, které jsou 
kromě mentálního postižení ješ-
tě postiženi poruchami autistické-
ho spektra, a toto postižení s sebou 
nese jejich zvýšené agresivní proje-
vy, které rodiny nejsou schopny zvlá-
dat. Hovořili jsme o tom, že máme 
odborníky na tuto oblast, máme ná-
pad, jak velmi rychle vybudovat tak-
to specifickou službu pro jednoho až 
dva klienty, ale potřebujeme peníze 
na mzdy asistentů. Zřizovatel naši 
žádost vyslyšel a během dvou měsí-
ců jsme z jednoho domku v areálu 
Hajnice vybudovali místo pro život 
takto specifické cílové skupiny, kte-
rou nikdo nechce, a původní obyva-
tele Bílého domku jsme samozřejmě 
s jejich souhlasem přestěhovali do 
pronajatého domu ve vesnici Hajnice 
a tento domek  nazvali Růžový dům.
 
NEJVÍCE NAŠTVALO
Asi nás celý rok štve projekt MPSV 
„transformace podpory sociálních 
služeb...“ Je proklamováno, že se jed-
ná o pilotní projekt, ale těch nedo-
tažeností, zbrklých rozhodnutí a na 
druhou stranu zdlouhavých průtahů 
je tolik, že to velmi znesnadňuje re-
alizaci často špatně nastavených kri-
térií MPSV. A to se nechci rozepisovat 
o tom, že jsme neustále nuceni do 
aktivit, které nepotřebujeme, nejsou 
zajímavé a hlavně jsou s křížkem po 
f...  Jednoduše řečeno projekt nabí-
zí zajímavé peníze na investice, kte-
ré jsou však naprosto neúměrně a 
zbytečně vykoupeny energií mnoha 
lidí a mnohdy i jejich chutí dál praco-
vat v sociálních službách. Vše by se 

dalo realizovat efektivněji a hlavně 
levněji.  

VZKAZ POLITIKŮM
Jako Češka jsem hrdá na naše před-
ky, nesmírně se však stydím za sou-
časné politické vládce.
 

JAN VÝBORNÝ
Domov Blahoslavené Bronislavy

Co vás v letošním roce nejvíc po-
těšilo, případně co se vám nejvíc 
povedlo?
Jedna z věcí, co mě potěšila v tomto 
roce, je přístup kraje Vysočina k nám 
neziskovým organizacím. Zachoval 
totiž finanční podporu pro neziskový 
sektor jako v letech minulých a záro-
veň přišel s investičními grantovými 
programy i pro nás neziskovky (a to 
již v roce 2010). Vždyť zaměstnáváme 
lidi z našeho kraje a staráme se o se-
niory z kraje Vysočina stejně jako pří-
spěvkové organizace. Za to je potře-
ba vyslovit dík.
V soukromém životě mě nejvíce 
těší moje rodina. Žena a dva krásní 
a zdraví kluci. To je dar, za který je 
potřeba také poděkovat, poděkovat 
přímo Bohu. Není to samozřejmostí. 
O tom my, pracující v sociálních služ-
bách víme své.
Doufám také, že se mi povedla re-
konstrukce vlastního domečku, kte-
rou jsem kvůli rodině i kvůli ekono-
mickým reformám ještě tento rok 
učinil. 
A dalších zhruba milion drobností, 
které zde nemá cenu vyjmenovávat.

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
O situaci v politice, ve zdravotnictví, 
školství atp. ani nemluvě.
Konkrétně další atak VZP vůči nám 
a našim seniorům, tentokrát vedený 
chytře a záludně zároveň přes naši 

praktickou lékařku. To je na zvláštní 
článek. Nicméně opět se objevuje ar-
gumentace poplatná roku 2009 a to 
mě nejvíce zlobí. Odmítám jet obutý 
neobutý, oblečený neoblečený…

Co byste vzkázal našim politi-
kům?
Aby se nějakým pěkným tunelem ně-
kam hezky „odklonili“, nejlépe na 
hodně dlouho… Nic jiného vzkazovat 
nemá smysl. Hrachem na zeď zbyteč-
ně neházím.

MARIE JAROŠOVÁ
Sociální služby Milevsko

Co vás v letošním roce nejvíc po-
těšilo, případně co se vám nejvíc 
povedlo? 
V roce 2011 se nám podařilo reali-
zovat výměnu oken budovy domo-
va pro seniory, což již teď má pozi-
tivní dopad na kvalitu bydlení klien-
tů domova a v neposlední řadě to vel-
mi vylepšilo vzhled budovy z venku, 
ale především uvnitř. Velkou radost 
jsem měla z toho, že během výměny 
obyvatelé měli dobrou náladu a do-
konce byli rádi, že v domově vládne 
velmi čilý ruch.
Během letošního roku jsme se roz-
hodli, že pro obyvatele domova zre-
alizujeme „minikavárničky“ s hos-
tem. Domov je malý a nemáme žád-
nou kavárnu, a tak jednou za mě-
síc odpoledne pozveme hosta pod-
le přání obyvatel a posedíme s ním 
společně u kávy a malého občerst-
vení. Posezení se účastní i obyvate-
lé Domu s pečovatelskou službou, 
který je s domovem propojený. Tak-
hle měli účastníci setkání v letošním 
roce možnost mluvit s panem staros-
tou, panem děkanem, vedoucím od-
boru sociálních věcí MěÚ, ředitelem 
muzea a dalšími hosty.
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Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Ze všeho nejvíc mně naštvala v ne-
dávné době odhlasovaná změna zá-
kona o sociálních službách. To, co 
změna bude znamenat v reálné době 
pro sociální služby a běžné občany 
jen těžko odhaduji, ale osobně to vi-
dím jako změnu přehnaně rychlou 
bez dostatečné přípravy a zajištění, 
jako změnu nesystémovou.

Co byste vzkázala našim politi-
kům?
Aby přestali myslet především na 
svoje výhody a sledovat své zájmy 
a mysleli na obyčejné lidi, kteří kaž-
dý den chodí do práce, vychovávají 
děti, starají se o své blízké a za svoji 
většinou náročnou práci nemají žád-
né velké peníze. Aby už konečně pře-
stali „hrabat“ do svých kapes a sna-
žili se myslet na všechny občany, aby 
přestali lhát a vymlouvat se na spo-
lečné „blaho“, když většinou mys-
lí jen na sebe. A aby jim Ježíšek nic 
nepřinesl, a když, tak jenom „brýle 
pravdy“, aby se viděli, tak jak je vidí-
me my ostatní.

BLANKA TROJANOVÁ
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Brtníky

Co mě nejvíce tomto roce potěši-
lo:
Letošek se stal pro mě takovým zlo-
movým rokem. Po devatenácti letech 
jsem odešla z funkce ředitelky Domo-
va pro osoby se zdravotním postižení 
Brtníky. Příjemné pochopitelně bylo, 
že mě nemuseli tlačit k odchodu, že 
jsem odešla dobrovolně a upřímně 
řečeno i ráda. Velmi mile se se mnou 
rozloučili mí kolegové, ředitelé Ús-
teckého kraje, vedoucí zaměstnanci 
odboru sociálních služeb Ústeckého 
kraje a paní radní. Dojemné bylo i po-
slední sezení se zaměstnanci a zvláš-
tě i s klienty. Všem touto cestou chci 
poděkovat ještě jednou za milá slova 
a krásné dárky. Tato neformální úžas-
ná setkání ve mně vzbudila naději, že 
dobří lidé mezi námi ještě žijí. 

Co mě naopak nejvíce naštvalo:
Štve mě vše, co štve většinu lidí naší 
republiky. Korupce, lhaní, zloděj-
ny, nesmyslné úpravy či vymýšlení 
a uplatňování některých zákonů, po-
užívání  stále většího biče na lidi. So-
ciální služby za posledních dvacet let, 
mám na mysli rezidenční služby, vel-
mi získaly na kvalitě. Jsem ráda, že 
jsem se na tom podílela. Materiálově 
jsme v hodně případech již srovnatel-
ní se západními zeměmi, lidským pří-
stupem jsme na tom mnohdy lépe, 
ale co se týče ohodnocení práce lidí 
pracujících v sociálních službách, je 
to bída. Vůbec se v našem státě  ne-
hledí  na to, že lidé pracující v soci-

álních službách velmi často nasazu-
jí celou svou osobnost. Přes všechna 
školení, supervize a kurzy je člověk 
emočně a v přímé péči mnohdy i fy-
zicky značně opotřebováván. Nejsem 
založením pesimista, ale jsem ráda, 
že se už nemusím podílet na tom, jak 
se některé služby „mění“ ve jménu 
tzv. „dodržování lidských práv“. Ne-
vylévejme vaničku i s dítětem tak, jak 
se nám to daří ve školství a ve zdra-
votnictví.

Co bych vzkázala našim politikům:
Vážení páni politici, myslete na to, že 
také budete někdy staří, možná i de-
mentní, může vás postihnout mozko-
vá příhoda nebo jiný karambol, kdy 
budete odkázání na druhé. Ne vždy 
bude rodina ochotna či schopna se 
o vás postarat a může se stát, že 
skončíte v některém rezidenčním za-
řízení (pokud se vám nepodaří větši-
nu z nich zrušit). Jak macešsky se bu-
dete chovat k sociálním službám, tak 
jako macechy (v tom negativním slo-
va smyslu) se mohou chovat sociál-
ní služby vůči vám. Nespoléhejte na 
to, že jste dnes bohatí a vlivní. Pení-
ze vám mohou být ukradeny a vliv je 
mnohdy velmi nestálá hodnota. Šet-
ření je krásná věc, ale málokdo z nás 
(z vás) by chtěl v případě nouze skon-
čit v zařízení podobném prvorepubli-
kovému chudobinci. 

LENKA OLIVOVÁ
DS Tovačov

Co vás v letošním roce nejvíc po-
těšilo, případně co se vám nejvíc 
povedlo?
Zahájení poskytování nové služby 
„domov se zvláštním režimem“ – bez 
dostatečných finančních prostřed-
ků, s omezeným počtem personá-
lu, za plného provozu… Příjemně mě 
překvapili naši zaměstnanci, kteří se 
na vzniku a následné realizaci služby 
podílejí – zapojili se s chutí, odvahou 
a obrovským odhodláním.

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Projevy arogance a neúcty vůči stáří, 
různým typům hendikepu a vůči po-
skytovatelům sociálních služeb. Ná-
roky na kvalitu poskytovaných slu-
žeb bez nároku na jejich zaplacení… 
atp. 

Co byste vzkázala našim politi-
kům?
Aby si začali vážit seniorů, protože 
také jednou budou staří. Jaké klima 
(vztahy a smýšlení) ve společnosti 
nastaví, takové pak budou sami jed-
nou sklízet.
Aby si začali vážit poskytovatelů so-
ciálních služeb, neboť přijde doba, 
kdy je dříve či později také začnou 
potřebovat. 

TAMARA ŠELIGOVÁ
Santé - Havířov

Co vás v letošním roce nejvíc potě-
šilo, případně co se vám nejvíc po-
vedlo?
Velkým přínosem pro nás v letošním 
roce byly metodické podpory a kon-
zultace, které  probíhaly průběžně po 
celý rok. Tyto podpory nám umožnily 
zase nový pohled na naši práci a po-
skytly nám zpětnou vazbu nezávislých 
odborníků. Povedlo se nám nastavit 
službu tak, aby odpovídala cílové sku-
pině uživatelů a aby naplňovala poža-
davky standardů kvality.

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Při poskytování služby se asi nejví-
ce setkáváme s problémy související-
mi se zákonem o sociálních službách 
a jeho častými úpravami a nesrovna-
lostmi. S tímto problémem se potýka-
jí i zákonní zástupci či opatrovníci na-
šich uživatelů, popř. samotní uživate-
lé. Jsou s ohledem na tuto situaci čas-
to rozladění a projevují nespokoje-
nost či obavy o svou budoucnost, a to 
se odráží i v kvalitě poskytované služ-
by. Mimo jiné nám vadí nedocenění 
práce zaměstnanců v sociálních služ-
bách, včetně finančního ohodnocení. 

Co byste vzkázala našim politi-
kům?
Přejeme jim, aby nikdy nemuseli řešit 
situaci, kdy z finančních důvodu ne-
budou moci využívat službu, která pro 
ně samotné či pro jejich blízké bude 
nezbytná. 

IVO KUBÍN
CSS Letovice

Co vás v letošním roce nejvíc potě-
šilo, případně co se vám nejvíc po-
vedlo?
V letošním roce bych mohl vzpome-
nout určitě mnoho věcí, které mě po-
těšily, ale vyzdvihl bych jednu, o kte-
ré se domnívám, že je pro funkci naší 
služby důležitá a povedla se nám. Za 
podpory zřizovatele jsme realizova-
li výstavbu nové centrální koupelny 
v domově pro seniory. Kapacita stá-
vající, s ohledem na zvyšující se po-
čet uživatelů se značně sníženou so-
běstačností, již byla naplněna a ote-
vření nové umožnilo opět reagovat 
v plné míře na požadavky našich uži-
vatelů. Odměnou nám byla spokoje-
nost uživatelů, kterou bezprostředně 
spontánně vyjadřovali.

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Nejvíc mě štve dlouholetý postoj mrt-
vého brouka ze strany Všeobecné 
zdravotní pojišťovny k problematice 
úhrad za prováděnou zdravotní a ošet-
řovatelskou péči v domovech pro seni-
ory. V tomto se letos opět nic zásadní-
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ho nezměnilo, přestože APSS vyvíjela i 
v této oblasti určitou iniciativu.

Co byste vzkázal našim politikům?
Politikům bych jen připomněl, že by 
sami měli být příkladem pro národ, 
bohužel jejich morálka je odrazem 
stavu naší současné společnosti. 
V sociálních službách se všichni 
snažíme šetřit a přesto dále zkva-
litňovat úroveň našich poskytova-
ných služeb, ale se stávajícími „jis-
totami“, které nám poskytuje vláda 
a dotační systém, to nevidím vůbec 
růžově.  

HANA VOJTOVÁ
Domov seniorů Mistra Křišťana 
Prachatice

Co vás v letošním roce nejvíc po-
těšilo, případně co se vám nejvíc 
povedlo?
Určitě získání certifikátu kvalitu 
s nejvyšším možným počtem hvězd. 

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
To, že právo nebývá po právu vy-
slyšeno. Vedeme dlouholetý soud-
ní spor za nekvalitně provedené sta-
vební dílo a ani po čtyřech letech ne-
končíme. 

Co byste vzkázala našim politi-
kům?
Přijďte se mezi nás podívat, možná 
pak uvidíte některé věci jinak.

MIROSLAVA BAREŠOVÁ
DD Bystřany

Co vás v letošním roce nejvíc po-
těšilo, případně co se vám nejvíc 
povedlo?
Podpora a entuziasmus zaměst-
nanců při zavádění paliativní péče. 
Partnerství se sociálním zařízením 
v Drážďanech a realizace společné-
ho projektu.

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Nepodložené stížnosti. Personální 
změny na klíčových pozicích.

Co byste vzkázala našim politi-
kům?
Aby nerušili zavedené a fungující 
systémy a nepřenášeli na nás řešení 
svých „politických“ rozhodnutí.

VLADIMÍRA HOLCZEROVÁ
Domov pro seniory Kaplice

Co vás v letošním roce nejvíc potě-
šilo, případně co se vám nejvíc po-
vedlo?
Že jsme jako organizace obstáli 
v nelehkých podmínkách, které jsou 
nastaveny pro poskytování sociál-

ních služeb. Podpora našeho zřizo-
vatele a mnoha dobrých lidí, kte-
ří nám pomáhají… Povedlo se nám 
otevřít Centrum aktivizačních čin-
ností, což sekundárně nastartova-
lo mnoho aktivit vedoucích ke zkva-
litnění životů obyvatel našeho do-
mova a povzbudilo zaměstnance do 
další práce. Jinými slovy: Když se 
chce, tak to jde! 

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Že když se nechce, tak to nejde!

Co byste vzkázala našim politi-
kům? 
Aby mysleli více na naši budoucnost.

SVATOPLUK ANIOL
Čtyřlístek – centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava

Co vás v letošním roce nejvíce po-
těšilo, případně co se vám nejvíce 
povedlo?
Věcí, které člověka potěší, je naštěs-
tí mnohem více než těch opačných. 
Potěšilo mě, že byly přijaty dva naše 
projekty v rámci Regionálního ope-
račního programu Moravskoslezsko 
a můžeme tak budovat novou, velmi 
potřebnou službu – chráněné byd-
lení, a také  modernizovat naše nej-
starší zařízení – Domov na Liščině. 
Určitě se povedl již V. ročník koncer-
tu Všechny barvy duhy, který je je-
dinečným spojením hudebních, pě-
veckých a tanečních vystoupení na-
šich klientů společně s  žáky Múzic-
ké školy a s profesionálními umělci. 
A také jsme moc rádi, že se tři velice 
šikovní klienti přesunuli do chráně-
ného bydlení jiné organizace a zača-
li tak žít srovnatelně s lidmi v přiro-
zeném prostředí. 

Co vás naopak nejvíce naštvalo?
Nejvíce mě asi štve, jak přistupu-
je stát k lidem, kteří dělají tak ná-
ročnou práci, jakou je péče o lidi se 
zdravotním postižením. Požadavky 
na výkon činností v sociálních služ-
bách naprosto neodpovídají nabíze-
ným podmínkám a jsou jednoznač-
ně rozhodujícím důvodem, proč je 
problémem získat schopné a moti-
vované zaměstnance pro sociální 
služby. Noví pracovníci v sociálních 
službách nastupují se základním 
platem těsně nad minimální mzdou. 
Přilepšit jim není z čeho, protože 
jsme dostali na platy zaměstnanců 
z MPSV o 3 miliony méně. 

Co byste vzkázal našim politikům?
Stále slyšíme o „dírách“ ve státním 
rozpočtu.  Aby se zalepily, tak se na 
lidi žene zvýšení životních nákladů 
ze všech stran. Ale jsem přesvěd-
čen, že přes veškeré problémy náš 
stát vytváří dostatek zdrojů. Jiná 

věc je, jak s nimi nakládá. Z médií 
se neustále dozvídáme o předraže-
ných zakázkách na ministerstvech, 
zbytečně vyhozených stovkách mili-
onů na věci, které nikdo nepotřebu-
je a jiném rozhazování na úkor stát-
ního rozpočtu. Těžko pak můžete 
motivovat pracovníka v sociálních 
službách, který to všechno vidí, aby 
pracoval ještě kvalitněji a zodpověd-
něji a za to jej „odměníte“ snížením 
osobního příplatku. Podporu nena-
jdete ani u veřejnosti, protože když 
se řekne státní správa, tak každý 
vidí neochotného úředníka, ani ho 
nenapadne, že je to také člověk pe-
čující o zdravotně postižené.

JIŘÍ PROCHÁZKA
Domov pro zdravotně postižené 
Palata, Praha

Co vás v letošním roce nejvíc potě-
šilo, případně co se vám nejvíc po-
vedlo?
Je celá řada na první pohled viditel-
ných věcí, co se povedla, ale nejvíce 
mne potěšilo výrazné zvýšení spo-
kojenosti klientů se službami po-
skytovanými  naším domovem, což 
bylo i objektivně změřeno několika 
nástroji v průběhu tohoto roku.

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Způsob provádění legislativních 
změn. Pokud si dobře pamatuji, tak 
hlavním důvodem pro novelu záko-
na o sociálních službách bylo zame-
zit možnému zneužívání příspěvku 
na péči. Tato ambice nebude napl-
něna.

Co byste vzkázal našim politikům?
Nedělat kroky vedoucí k radikalizaci 
a polarizaci společnosti.

Poskytovatel terénních 
služeb, adresu máme v redakci.

Co vás v letošním roce nejvíc potě-
šilo, případně co se vám nejvíc po-
vedlo?
Vytvořili jsme vzdělávací modul 
pro pracovníky v sociálních služ-
bách, který má unikátní zaměře-
ní na hospicovou péči. Tímto vzdě-
láváním zvyšujeme kvalifikaci ne-
jen našim zaměstnancům, ale na-
bízíme ho také dalším organizacím 
a díky podpoře z OP LZZ dokonce 
zdarma. 

Co vás naopak nejvíc naštvalo?
Netransparentnost a nedostatečná 
komunikace ze strany MPSV a kra-
jů směrem k poskytovatelům. Jsme 
nuceni plnit mnoho podmínek, vy-
pisovat desítky tabulek, vzdělávat 
zaměstnance, podléháme kontro-
lám, ale nedostáváme jednoznač-

Příští anketa na téma individuální plánování.
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né informace, jaké jsou ty správné postupy pro kvalitní 
a bezproblémový provoz služeb.  

Co byste vzkázal/a našim politikům?
Poslouchejte odborníky! 

RENATA BŘEZINOVÁ
Domov důchodců Horní Planá

Co vás v letošním roce nejvíc potěšilo, případně co se 
vám nejvíce povedlo?  
Těší mě práce s uživateli našeho Domova.

Co vás naopak nejvíce naštvalo? 
Naštvalo mě jednání politiků, co se týče novel zá-
konů a vyhlášek, které jsou pro poskytovatele soci-
álních služeb důležité. Že se jednalo příliš dlouho 
a stále se nic pořádného neví, a to je listopad. Pracov-
ník do zaměstnání chodí s nejistotou, co bude od no-
vého roku, nemůže se pořádně dostatečně na nový rok 
připravit. Člověk žije stále v nejistotě. Sociální služby 
procházejí stále nějakou přeměnou, jen bych řekla, že 
se možná budeme navracet k tomu, co tu bylo dříve, že 
se nebudeme posouvat dále. Musíme myslet ekonomic-
ky a tržně, abychom získali co nejvíce finančních pro-
středků, protože dotace ze státního rozpočtu se kaž-
dým rokem snižují. Pokud se i nadále budou snižovat, 
nezbude nic jiného než omezovat přijímání nových pra-
covníků, nebo dokonce propuštění stávajících pracov-
níků, aby se alespoň někde finanční prostředky ušetři-
ly. Zde vyvstane otázka, kde se budou moci snížit počty 
pracovníků? Asi především pracovníků pro volný čas, 
kteří zajišťují uživatelům jejich trávení volného času, 
a že uživatelé v domovech pro seniory mají mnoho 
času. Sociální služby tu budou od toho, aby uživatel měl 
zajištěnou pouze péči týkající se jeho osoby – bude uby-
tován, bude mít co jíst, budou zaopatřeny jeho základní 
životní potřeby, ale to bude tak všechno. 

Co byste vzkázala našim politikům? 
Jak by řekli naši uživatelé, aby zkusili vystačit s důchody, 
které někteří uživatelé pobírají, a vyjít se zůstatkem, kte-
rý mají na měsíc. A dohady o tom, že by se jednou mohl 
zrušit 15% zůstatek kapesného, je holý nesmyl. Z čeho by 
si uživatelé platili léky, své vlastní potřeby a  poplatky za 
hospitalizaci? Dále bych vytkla navýšení různého papí-
rování, sociální pracovnice nebude dělat nic jiného než 
papírovat, vše zapisovat, tak aby i ona sama byla chrá-
něna. Pak obavy z toho, že když to zapomenu někam za-
znamenat, že to bude špatně. Milí politici, a kde má být 
ta práce s uživatelem? Když jsem studovala, tak jsem si 
myslela, že budu více mezi uživateli, naslouchat jim, co 
mají za problémy. Takto musím sedět v kanceláři, neu-
stále něco sepisovat nebo vytvářet nové standardy, me-
todické pokyny pro pracovníky. A dále se mi nelíbí ne-
ustálé navyšování za úhrady pobytu v sociálních služ-
bách, na jednu stranu chápu, že nás k tomu nutí ekono-
mická situace, ale na druhou stranu bude se ještě do-
mov pro seniory nazývat sociální službou, když většina 
uživatelů nebude mít na celkovou úhradu a nebude mít 
žádné rodinné příslušníky, kteří by se mohli spolupodí-
let na jejich úhradě? Domovy si budou vybírat uživate-
le, kteří si budou moci uhradit celkovou úhradu za pobyt 
v tomto domově a co ti lidé, kteří mají nízké důchody? Ti 
budou dělat co, když by nutně potřebovali pomoc sociál-
ní služby, ať již věkem, nebo svým zdravotním stavem?

Redakce děkuje všem účastníkům ankety za velmi zají-
mavé příspěvky. Pište nám své názory, jsme tu proto, 
abychom je zveřejnili.    

e-mail: redakce@marcom-praha.cz

Kvalitní péče
o hygienu
vašich provozů

www.nork.cz

P Ř E J E M E  N A Š I M 
O B C H O D N Í M  P A R T N E R Ů M 
Ú S P Ě Š N Ý  R O K  2 0 1 2
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NOVELA ZÁKONA 
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

Charakterizujte prosím základní 
prvky novely zákona o sociálních 
službách.
Ve stručnosti lze rozdělit novelizaci zá-
kona o sociálních službách do několi-
ka skupin. Nejrozsáhlejší změna se 
týká příspěvku na péči, zejména v ad-
ministrativní oblasti – úřadem, který 
bude věcně příslušný pro výplatu této 
dávky, bude stejně jako u ostatních dá-
vek nepojistných systémů, Úřad práce 
České republiky. Ve věcné oblasti po-
tom je zásadní změnou nový koncept 
posuzování stupně závislosti, a to pro-
střednictvím deseti domén reprezen-
tujících základní okruhy potřeb, které 
daný člověk vzhledem ke svému posti-
žení nezvládá. 
Další změnou v oblasti sociálních slu-
žeb a sociálního sytému v České re-
publice je přeskupení úkolů pro jed-
notlivé složky veřejné správy. Obce 
budou i nadále vykonávat velmi dů-
ležitou roli v konceptu společné ve-
řejné správy, ale ne v oblasti dávkové 
agendy, nýbrž v oblasti sociální prá-
ce. Pro tyto účely byla zachována část 
příspěvku na přenesenou působnost, 
která dříve směřovala zejména na za-
jištění dávkové agendy, pro zajištění 
potřebné sociální práce. Rozvoj soci-
ální práce bude tedy jednou z priorit 
příštích let. 
Ve výčtu změn bych chtěl ještě zmínit 
změnu ve vymezení dalšího vzdělává-
ní, kdy jsou lépe upraveny formy dal-
šího vzdělávání, které je možné zapo-
čítat do povinného ročního rozsahu. 
Součástí schváleného návrhu je opě-
tovné odložení účinnosti převodu do-
tační politiky na úroveň krajů. 

Proč jste zvolili tato řešení? 
Tato otázka je velmi složitá. Pokud 
bych chtěl skutečně rozvést vše, co 
bylo bráno v potaz při konstrukci ná-
vrhu reformy, bylo by to nad rámec 
tohoto časopisu. Zásadní věcí ovšem 
je, že hlavní snahou bylo zefektivnit 
stávající systém tak, aby se lépe brá-
nilo zneužívání systému. Cílem v žád-
ném případě nebylo ušetřit, jak ně-
kteří ministerstvu podsouvají. 

Proč nebyly zrušeny cenové re-
gulace výše úhrad za pobyt 
a stravu v pobytových zařízeních 
a za ostatní úkony v terénních 

a ambulantních služ-
bách?
Funkcí cenové regula-
ce je zejména ochrana 
uživatelů a zajištění do-
stupnosti péče. MSPV si 
je plně vědomo potře-
by změny tohoto systé-
mu, nicméně není mož-
né skokově zrušit tento 
regulační nástroj. Proto 
jako první krok bude od 
1. 1. 2012 provedena va-
lorizace stropů úhrad a v rámci při-
pravované změny v oblasti financo-
vání bude s vysokou mírou pravděpo-
dobnosti tato část vyhlášky provádě-
jící zákon o sociálních službách zru-
šena. 

DOTACE: 

Budou v příštím roce dotace na 
jednotlivé typy sociálních služeb 
poskytovány dle stejných princi-
pů ve všech krajích? Nedojde 
k tomu, že výše dotací např. v po-
bytových službách byly diferen-
covány jak podle jednotlivých 
krajů, tak podle typu organiza-
ce, tak jak o tom Rezidenční péče 
psala (červen 2011)?
MPSV po celý rok pracovalo na kro-
cích, které by problémy řešily. Mno-
ho tzv. problémů vyplývalo zejména 
z nepochopení některých procesů 
v dotačním řízení subjekty, které se 
na dotačním řízení přímo nepodíle-
jí (posouzení požadavku, hodnocení 
potřebnosti a efektivity služby a ná-
vrhu reálné výše dotace). Proto také 
probíhala jednání se zástupci tripar-
tity i Asociace krajů, na kterých byly 
jednotlivé principy diskutovány. Nyní, 
když jednotlivé procesy probíhají, 
MPSV formou tiskových zpráv popi-
suje, jak jsou kroky realizovány. Do-
mnívám se, že je zájmem všech sub-
jektů, aby v situaci silně omezených 
zdrojů byly tyto zdroje distribuovány 
co nejefektivněji a nejtransparentně-
ji. Je jisté, že nebude shoda na tom, 
zda se povedlo přesvědčit o sprave-
dlnosti každého, ale transparentnost 
procesu musí být zřetelná. Problema-
tika výše dotace se také odvíjí od ob-
jektivizovaných a skutečných nákla-
dů, které se odvíjejí od efektivního 
zajišťování sociální služby. Různé dis-
parity, které způsobuje tento systém 
redistribuce finančních prostředků, 

tj. dotace na poskyto-
vání sociálních služeb, 
vyřeší nastavení nové-
ho systému financová-
ní sociálních služeb, kte-
rý MPSV spolu s odborní-
ky z praxe a akademic-
ké oblasti připravuje od 
roku 2014.

Bude při stanovení 
výše dotace zohled-
něno zvýšení DPH?

Zvýšení DPH může být zohledněno 
pouze při vymezení celkové částky 
na dotace a to je záležitost konstruk-
ce státního rozpočtu, který je nyní pro-
jednáván v poslanecké sněmovně. 
Role MPSV je přidělený balík efektivně 
ve spolupráci s krajskými úřady distri-
buovat do systému sociálních služeb. 

Jakým způsobem bude v rámci 
standardního dotačního řízení 
zohledněno ukončení finanční 
podpory řady individuálních pro-
jektů, jejichž provoz je hrazen 
z evropských peněz?
Jak již bylo uvedeno, výše alokace fi-
nančních prostředků ve státním roz-
počtu pro dotace na sociální služby 
je 6,1 mld. Kč, což znamená, že se při 
posouzení potřeb pro financování so-
ciálních služeb bude MPSV řídit kraj-
skými plány rozvoje sociálních slu-
žeb, které, jak vyplývá z povinnos-
ti jim uložené zákonem o sociálních 
službách, říkají, které druhy sociál-
ních služeb považuje kraj za priorit-
ní. Tyto priority budou porovnány 
s prioritami a principy dotačního 
řízení MPSV na roky 2012 a 2013, 
o nichž rozhodlo vedení resortu práce 
a sociálních věcí letos v říjnu. Výsled-
kem bude stanovení návrhu výše do-
tace pro jednotlivé poskytovatele tak, 
aby skutečně potřebné sociální služby 
byly podpořeny v adekvátní výši. Bo-
hužel možnosti státního rozpočtu za-
tím nenaznačují, že by došlo k navý-
šení závazného ukazatele pro kapi-
tolu 313 na dotace na sociální služby 
a tudíž bude tzv. „více rukou na stejně 
velký koláč“. Kolegové ze sekce fon-
du Evropské unie nás ubezpečili, že 
bude zajištěno pokračování individu-
álních projektů z OP LZZ, z nichž jsou 
financovány služby sociální prevence 
v krajích a čeká se pouze na schválení 
změny alokace těchto finančních pro-
středků v Evropské komisi.  

Nejdůležitější změny
Redakce Rezidenční péče požádala o stanovisko k aktuálním tématům souvisejícím s nove-
lou zákona o sociálních službách odborníky a přináší jejich odpovědi:

Mgr. PETR HANUŠ, ředitel odboru 22 MPSV s přispěním Dr. SUDY, odbor 22
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Proč bylo přistoupeno k úpravě 
systému hodnocení míry závis-
losti? Bude nový systém spra-
vedlivější?
Zákon č. 429/2001 Sb., kterým se 
s účinností od 1. 1. 2012 novelizuje 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších před-
pisů, přináší zpřehlednění posuzo-
vání stupně závislosti s příklonem 
k celostnímu pojetí potřeb člověka 
a možností víceúčelového využi-
tí posudku i pro poskytování dáv-
ky mobility a průkazů osob se zdra-
votním postižením. Řešení využí-
vá principů Mezinárodní klasifika-
ce funkčních schopností, disabili-
ty a zdraví/ MKF klasifikace a systé-
mu ADL (Activity of daily Living, test 
Bartelové), který je používán již od  
60. let minulého století tím, že z nich 
převzalo deset základních životních 
potřeb jako rozhodujících kritérií 
pro zjištění schopnosti samostat-
ného života osoby v přirozeném so-
ciálním prostředí a stanovení stup-
ně závislosti. Zmiňované řešení lze 
chápat i jako modernizované pojetí 
bývalých posudkových kritérií bez-
mocnosti a mimořádné péče, obo-
hacené o rozměr osobních aktivit 
a péče o domácnost.

Proč i nadále bude posudkový 
lékař hodnotit míru závislosti 
pouze na základě písemných 
zpráv od sociálního pracovníka 
a ošetřujícího lékaře? 
Lékař posudkové služby (lékař 
OSSZ/PSSZ) nebo posudková komi-
se  MPSV  vychází (§ 25 odst. 3 zá-
kona o sociálních službách) ze zdra-

votního stavu osoby do-
loženého nálezem ošet-
řujícího lékaře (prak-
tického lékaře, odbor-
ných lékařů  specialis-
tů, laboratorních a po-
mocných vyšetření, psy-
chologického aj.), z vý-
sledku sociálního šetře-
ní a zjištění potřeb oso-
by, popřípadě z výsled-
ků funkčních vyšetření 
a z výsledku vlastního 
vyšetření. Posuzující lé-
kař má možnost vyžádat si další od-
borné vyšetření, pokud je potřebné 
pro spolehlivé zjištění stavu. 
Zdravotní stav posuzované osoby je 
vzhledem k dlouhodobosti zdravot-
ního postižení a jeho důsledků zjiš-
těn řadou odborných funkčních vy-
šetření, pořízených jak jednotlivými 
odborníky, tak i odbornými zdravot-
nickými týmy, a to již před podáním 
žádosti o příspěvek na péči. Další 
skutečnosti o schopnosti samostat-
ného života v přirozeném sociálním 
prostředí jsou pak následně zjiště-
ny sociálním pracovníkem při soci-
álním šetření. 
Proto není nutné, aby každý žadatel 
o příspěvek na péči byl osobně pří-
tomen jednání a posouzení svého 
zdravotního stavu a závislosti, ne-
boť všechny rozhodné skutečnosti 
byly již zjištěny. Úkolem posudkové 
služby je pak zjištěné údaje vyhod-
notit a posoudit prizmatem právní 
úpravy.
Počítáte s tím, že se na realiza-
ci sociálního šetření budou po-
dílet tzv. státní lékaři, tak jak je 

tomu např. v Němec-
ku? 
Německá zkušenost je 
tč. nepřenositelná vzhle-
dem ke kvalifikačním po-
žadavkům ve smyslu zá-
kona číslo 108/2006 Sb.

Přispěje nový systém 
hodnocení ke zkráce-
ní doby správního ří-
zení? Aby např. po-
bytová zařízení soci-
álních služeb neče-

kala na potřebné finanční pro-
středky z příspěvku na klien-
ta tři až čtyři měsíce, tak jak je 
tomu doposud?
Obsahem návrhu vyhlášky je stano-
vení způsobu hodnocení schopnos-
ti zvládat základní životní potřeby 
a vymezení schopností zvládat zá-
kladní životní potřeby v návaznos-
ti na nově přijatý systém posuzová-
ní stupně závislosti, upravený v no-
vele zákona o sociálních službách. 
Návrh vyhlášky uvádí 11 zásad po-
suzování funkčního dopadu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního 
stavu, tj. nově navrhovaný způsob 
hodnocení je podstatně detailnější 
než stávající. 
Změna posuzování stupně závislos-
ti přinese v praxi možnost víceúče-
lového využití posudku, tzn. že kli-
ent systému nebude muset vést ně-
kolik řízení, opakovaně se podro-
bovat vyšetření zdravotního stavu a 
opakovaně být posuzován. Ke zkrá-
cení doby řízení přispěje navíc sou-
činnost s ošetřujícím lékařem, po-
případě s klientem.

NOVÁ KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ 
STUPNĚ ZÁVISLOSTI 

PRO ÚČELY PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 
MUDr. Bc . ROSTISLAV ČEVELA, Ph.D. , Odbor lékařské posudkové služby MPSV

ISZ-MC Praha
M E Z I N Á R O D N Í  N A R AT I V N Í  A K A D E M I E  2 0 1 2  –  2 0 1 5

(s laskavou podporou Jill Freedman, Evanston Family Therapy Center Chicago) 

Čtyřletý program vzdělávání a aktuální praxe 
v narativním přístupu

(terapie, sociální práce, poradenství, story management v řízení)

200 hodin tréninku v narativním přístupu 
+ 100 hodin zahraničních workshopů.

Počet účastníků čtyřleté NarAkademie je omezen na 20, 
v jednotlivých zahraničních workshopech na 50.

Sleva pro studenty 10 %
Termín zahájení: 30. – 31. ledna 2012

Podrobné informace na www.isz-mc.cz

 
Konference SENIOR LIVING
Nová kritéria posuzování stupně závislosti pro úče-
ly příspěvku na péči, vývoj sociálních služeb pro se-
niory, bydlení s možností elektronické podpory v in-
teligentním bytě. I o tom byla řeč na dvoudenní kon-
ferenci SENIOR LIVING, která se konala ve dnech 
8. a 9. listopadu 2011 v Domě kultury Metropol 
v Českých Budějovicích. Už šestým rokem ji pořá-
dá společnost LEDAX o.p.s. Letos se jí zúčastnilo 
250 hostů i přednášejících. 

Více informací o konferenci SENIOR LIVING najdete 

na www.rezidencnipece.cz
nebo na www.ledax.cz
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POJETÍ DLOUHODOBÉ PÉČE 
V EVROPSKÝCH DOKUMENTECH
Jedním ze stěžejních dokumentů, 
z nichž je potřebné vycházet při hod-
nocení efektivnosti systému financo-
vání a poskytování služeb dlouhodo-
bé péče v naší zemi, je samotná defi-
nice dlouhodobé péče. Podle defini-
ce OECD je dlouhodobá péče průřezo-
vá politická otázka zahrnující rozsah 
služeb pro osoby, které jsou závislé                
na pomoci při zajišťování základních 
aktivit denního života po delší dobu, 
přičemž základní aktivity denního ži-
vota zahrnují takové činnosti, které 
osoba musí provádět každý den (kou-
pání, oblékání, stravování, vstávání 
z postele nebo ze židle, pohyb, osobní 
hygiena). Tuto péči přitom využívají tři 
kategorie osob: 
– osoby s tělesným nebo mentálním 

postižením,
– slabé osoby staršího věku (senioři),
– určité skupiny, které potřebují pod-

poru při výkonu svých denních akti-
vit.

Potřeba této péče je vnímána ve vět-
šině případů jako součást nevyhnu-
telných vedlejších účinků jiných (více 
stereotypní) sociálních rizik, jako jsou 
stáří, nemoc a invalidita.
V závislosti na právních a sociálních 
principech poskytování a financování 
se systémy dlouhodobé péče jednot-
livých členských států EU liší v závis-
losti na charakteru sociální politiky. 
V tomto smyslu se jedná: 
– o komplexní veřejné programy fi-

nancované prostřednictvím sociál-
ního pojištění, 

– o financování prostřednictvím zda-
nění nebo prostřednictvím testova-
ných režimů, 

– o smíšené financování (kombina-
ce zdrojů z pojištění a daní s různý-
mi rozpočty, existují různé instituce 
odpovědné za poskytování a nákup 
dlouhodobé péče).

Společným jmenovatelem všech těch-
to systémů je potřeba vytvořit pevný 
základ financování dlouhodobé péče, 

především vzhledem k aktuálním de-
mografickým trendům (stárnutí popu-
lace).

SOUČASNÁ SITUACE V ČR, 
UVAŽOVANÁ ŘEŠENÍ
Změny, které je nezbytné v naší zemi 
realizovat k tomu, aby se systém slu-
žeb dlouhodobé péče stal efektiv-
ním, lze schématicky znázornit na 
obrázku č. 1.

Jaká opatření je nezbytné realizovat 
k tomu, aby bylo dosaženo výše uve-
deného cílového stavu?
Základní podmínkou efektivního fun-
gování systému dlouhodobé péče je 
vytvoření „zrcadla“ mezi poskytová-
ním a financováním ošetřovatelské 
péče v lůžkových zdravotnických zaří-
zeních a v pobytových zařízeních soci-
álních služeb a mezi 
poskytováním soci-
álních služeb (přes-
něji služeb sociál-
ní péče) v pobyto-
vých zařízeních so-
ciálních služeb a v 
lůžkových zdravot-
nických zařízeních. 
V konkrétní podobě 
se jedná především 
o vyplácení příspěv-
ku na péči klientům 
v lůžkových zdravot-
nických zařízeních 
a financování indiko-
vané a skutečně po-
skytnuté ošetřovatel-
ské péče v pobyto-
vých zařízeních soci-
álních služeb paušál-
ní platbou tak, jako 
je tomu v léčebnách 
pro dlouhodobě ne-
mocné. Tato opat-
ření by měla přispět 
k odstranění závislos-
ti poskytovatelů soci-
álních služeb v poby-
tových zařízeních so-

ciálních služeb na poskytování dota-
cí ze státního rozpočtu a ke snížení vý-
daje veřejného zdravotního pojištění 
na úhradě nákladů na poskytování so-
ciální péči v lůžkových zdravotnických 
zařízeních. 
Mezi další základní podmínky efektiv-
ního fungování systému dlouhodobé 
péče by měla patřit především povin-
nost registrace poskytovatelů služeb 
dlouhodobé péče a definování stan-
dardů kvality této péče, vč. pravidel in-
spekce kvality těchto služeb.
Stěžejní limitem zajištění efektivního 
fungování systému dlouhodobé péče 
je provedení reformy zdravotnických 
služeb, v jejímž rámci by mělo být do-
saženo personálních úspor a z nich 
vyplývajících úspor ve výši neinvestič-
ních výdajů především v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné a v odbor-

V souvislosti se stárnutím populace je jedním z klíčových aspektů, jimž je ze stra-
ny orgánů Evropské unie věnována zvýšená pozornost, problematika dlouhodobé 
péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Otázka koncipování tohoto sys-
tému je i jednou z prioritních otázek programového prohlášení současné vlády 
v sociální oblasti. Cílem tohoto příspěvku je proto na pozadí pojetí systému dlou-
hodobé péče v evropských zemích poukázat na některé klíčové otázky, které deter-
minují efektivní poskytování a financování těchto služeb o potřebné skupiny oby-
vatel v naší zemi.

DETERMINANTY 
efektivního systému financování 
a poskytování dlouhodobé péče

obrázek č. 1:
Dlouhodobá péče v ČR: současný stav a návrh řešení

 

 

pramen:
Heger, L. Dlouhodobá péče ve zdravotnictví. Konference 
Dlouhodobá péče v ČR, Praha 24. 5. 2011
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ných léčebných ústavech. V současné 
době činí průměrné neinvestiční vý-
daje na jedno lůžko:

• v léčebnách pro dlouhodobě 
nemocné  35 583 Kč měsíčně,

• v odborných léčebných 
ústavech 41 673 Kč měsíčně,

• v domovech 
pro seniory 21 381 Kč měsíčně,

• v domovech pro občany se 
zdravotním postižením

  28 670 Kč měsíčně,
• v domovech se zvláštním 

režimem 25 447 Kč měsíčně.

Intenzivně je rovněž nutno „optimali-
zovat“ strukturu klientů v pobytových 
zařízeních sociálních služeb, např. 
v prosinci 2010 bylo v domovech pro 
seniory 5 817 klientů bez přiznaného 
příspěvku na péči a 7 897 klientů mělo 
přiznáno příspěvek na péči pouze 
v I. stupni závislosti. V tomto smyslu 
je potřeba výrazně posílit ekonomický 
pohled při rozhodování managemen-
tu jednotlivých zařízení o dlouhodo-
bých principech a strategiích financo-
vání poskytovaných sociálních služeb. 
Negativně je rovněž nutno hodno-
tit návrh na to, aby za vytvoření sítě 
služeb dlouhodobé péče byly od-
povědny zdravotní pojišťovny. Zku-
šenosti ukazují, že především VZP 
není schopna efektivně hospodařit 
se svěřenými finančními prostřed-
ky, přičemž tuto neschopnost sama 
opakovaně přiznává. Ze systémové-
ho hlediska by za vytvoření sítě slu-
žeb dlouhodobé péče měl být zodpo-
vědný Úřad práce ČR, který by podle 
existujícího návrhu věcného zámě-
ru zákona měl rozhodovat o přizná-
ní příspěvku na péči a o přiznání sta-
tutu klienta dlouhodobé péče, popř. 
jednotlivé kraje ve své samosprávné 
působnosti.
K dalším souvisejícím podmínkám 
efektivního systému poskytování a fi-
nancování služeb dlouhodobé péče 
by měla patřit tato řešení:
– vyplácení příspěvku na péči v nepe-

něžním vyjádření, resp. podmínění 

výplaty této dávky po-
skytováním služeb od 
registrovaných posky-
tovatelů těchto služeb 
(v této souvislosti zů-
stává otázkou, zda by 
nebylo vhodné změ-
nit název této dávky na 
„příspěvek na zajištění 
sociální služby“), 

– zrušení „cenové regula-
ce“ výše úhrad za pobyt 
a stravu v pobytových 
zařízením a za úkony 
v terénních a ambu-
lantních formách,

– zřízení funkce „koordi-
nátora péče“ na RSV POÚ nebo ORP 
(tuto funkci by mohl naplnit navrho-
vaný multioborový tým),

– zvážení možnosti důsledného uplat-
ňování vyživovacích povinností dětí 
vůči rodičům,

– propojení systému plánování, regis-
trace a financování sociálních slu-
žeb,

– stanovení povinnosti POÚ zpraco-
vávat střednědobý plán rozvoje so-
ciálních služeb, přičemž v jeho rám-
ci by měla být věnována pozornost 
vzájemným vazbám sociálních slu-
žeb na související oblasti, zejména 
na oblast zdravotní péče, bytové po-
litiky a dopravní obslužnosti jednot-
livých regionů,

– posílení závaznosti finanční rozva-
hy poskytovatelů služeb v procesu 
registrace.

Další související opatření je nezbyt-
né realizovat i mimo oblast sociálních 
služeb. V tomto smyslu se jedná pře-
devším o opatření, která by měla při-
spět k oddálení potřeby péče v poby-
tových zařízeních sociálních služeb. 
V úvahu přichází tato řešení:
– výstavba malometrážních a bezbari-

érových bytů a citlivé stanovení výše 
nájmu v obecních bytech jako zá-
kladní předpoklad podpory rozvoje 
terénních sociálních služeb a posky-
tování služeb v domácím prostředí,

– důsledné dodržování bezbariéro-

vých přístupů do obchodů a objek-
tů poskytujících veřejné služby,

– soustavné vyhodnocování doprav-
ní obslužnosti a zavádění nových fo-
rem dopravních služeb.

ZÁVĚR
Je zřejmé, že demografické trendy vy-
žadují hledat nová řešení nejenom v 
oblasti systému důchodového pojiš-
tění, ale i v oblasti sociálních služeb 
a zdravotní péče. Koncept dlouhodo-
bé péče je relativně novým přístupem, 
který je do praxe evropských zemí za-
váděn relativně krátkou dobu. V pod-
mínkách České republiky lze tento 
typ péče efektivně poskytovat v zása-
dě již dnes, přičemž pro její efektiv-
ní financování by bylo vhodné reali-
zovat pouze některé dílčí úpravy stá-
vajících právních norem. Cílem těch-
to změn by mělo být – jak je v textu 
zmíněno – vytvoření „zrcadla“ mezi 
poskytováním a financováním ošet-
řovatelské péče v lůžkových zdravot-
nických zařízeních a v pobytových za-
řízeních sociálních služeb a mezi po-
skytováním služeb sociální péče v po-
bytových zařízeních sociálních služeb 
a v lůžkových zdravotnických zaříze-
ních. Narovnání stávajících dispropor-
cí mezi oběma systémy by výrazným 
způsobem přispělo k řešení důsledků 
očekávaných demografických trendů 
v sociální a zdravotní oblasti.

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

J. Michalík a kol.

Zdravotní postižení 
a pomáhající profese
Nové a komplexní informace o fenoménu zdravotního po-
stižení a jeho dopadech na člověka v současné společnosti. 
Popis jednotlivých zdravotních postižení, klasifi kace, ter-
minologie. Možnosti poradenství a dalších intervenčních 
přístupů se zohledněním tzv. resortních specifi k. Přehled-
ným způsobem jsou podána i pravidla pro jednání, jeho 
zásady a metody, formy a případná rizika v komunikaci. 
váz., 512 s., 769 Kč

www.facebook.com/nakladatelstvi.portal
www.portal.cz

P. Čámský, J. Sembdner, D. Krutilová

Sociální služby v ČR v teorii a praxi
Autoři chtějí zprostředkovat své zkušenosti a znalosti všem, 
kdo sociální služby poskytují a také adresátům těchto slu-
žeb. V publikaci zohledňují nejnovější vývoj v této oblasti, 
včetně příslušné legislativy. Přinášejí rady a doporučení při 
tvorbě a zavádění standardů kvality sociálních služeb, jež 
mohou pomoci poskytovatelům zmíněných služeb uspět 
před inspekcí kvality a zlepšovat jejich práci.
brož., 280 s., 429 Kč

Žádejte v knihkupectvích nebo objednávejte: Portál, s. r. o.,  tel. 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz 
Knihkupectví Portál: Praha 1, Jindřišská 30 / Praha 8, Klapkova 2 / Brno, Dominikánské nám. 8 
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Přijetí zákona ČNR č. 550/1991 Sb., 
o všeobecném zdravotním pojištění, 
znamenalo zásadní změnu v organiza-
ci a řízení českého zdravotnictví. Ten-
to zákon a řada dalších zákonů na něj 
navazujících znamenal, že skončila éra 
„socialistického zdravotnictví“ a s účin-
ností od 1. 1. 1992 se zdravotní péče 
hradila ze zdravotního pojištění. Ná-
sledoval zák. č. 160/1992 Sb., o zdra-
votní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních, který přinesl další zásadní 
změnu, když umožnil vstup nestátních 
subjektů (fyzických i právnických osob) 
do zdravotnictví. Tyto zásadní změny 
se pak promítly i do novely základního 
zdravotnického zákona č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu.

Jaký dopad měly tyto přelomové změ-
ny na tehdejší oblast sociální péče?  
Především skončila možnost, aby za-
řízení sociálních služeb mohla posky-
tovat zdravotní péči vlastními zaměst-
nanci. Pamětníci si jistě vzpomenou, 
že předtím celá řada zejména větších 
domovů důchodců či specializovaných 
ústavů měla svoje vlastní zdravotnic-
ké pracovníky, a to jak zdravotní sest-
ry, tak i lékaře. Z rozpočtové kapitoly 
sociálních věcí se tehdy platila i zdra-
votní péče. Nově přijatá právní úpra-
va tehdy znamenala, že ústavy sociální 
péče již nemohly poskytovat zdravot-
ní péči svými zaměstnanci, a také pro-
sazení principu, že zdravotní péče má 
být hrazena z prostředků zdravotního 
pojištění. Víme, že tento princip se po-
dařilo naplnit až přijetím nového záko-
na o sociálních službách s účinností od 
1. 1. 2007. Do té doby, tak trochu nesys-
témově, byla ošetřovatelská a rehabili-
tační péče v ústavech sociální péče stá-
le hrazena z prostředků určených na 
sociální služby. 

Legislativní změny se později také pro-
mítly do terminologie a termín „ústav 
sociální péče, zkráceně ÚSP“ byl nahra-
zen termínem „pobytové zařízení soci-
álních služeb“, z „domovů důchodců“ 
se staly „domovy pro seniory“ a moh-
li bychom pokračovat dále. Ale vraťme 
opět do doby před téměř dvaceti lety. 

PRVNÍ ZÁSADNÍ SPOR S VZP

Nový systém poskytování zdravotní 
péče znamenal, že pokud jde o lékař-
skou péči, pak byly tehdejší ÚSP od-
kázány na služby zdravotnických za-

řízení, a pokud jde o ošetřovatelskou 
a rehabilitační péči, tak tuto faktic-
ky vykonávaly vlastními odbornými 
zdravotnickými pracovníky a hradily ji 
z prostředků na sociální služby. Tedy 
zcela nesystémová situace, která však 
ponechávala resortní ministerstva 
práce a sociálních věci i zdravotnictví 
zcela chladnými, jakkoliv bylo zřejmé, 
že jde o nesystémový postup, který je 
v rozporu s principem hrazení zdra-
votní péče z prostředků veřejné-
ho zdravotního pojištění i v rozporu 
s účelovým určením prostředků z ka-
pitoly sociálních služeb. 

Jako řešení tohoto „neprávního sta-
vu“ se nabídnul postup některých teh-
dejších ÚSP, které požádaly o registra-
ci jako tzv. nestátní zdravotnická zaří-
zení, což jim umožňovalo poskytovat 
zdravotní péči vlastními pracovníky 
(jak lékaři, tak zdravotními sestrami) 
a požádat zdravotní pojišťovnu (teh-
dy jen Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nu ČR) o uzavření smlouvy o poskyto-
vání a hrazení zdravotní péče. Tehdejší 
právní úprava stanovila povinnost Vše-
obecné zdravotní pojišťovně ČR (dále 
jen „VZP“) uzavřít v období dvou let 
od nabytí účinnosti zákona smlouvu o 
poskytování a úhradě zdravotní péče 
s každým zdravotnickým zařízením, 
které o to požádá. Jednalo se o tzv. 
„kontraktační povinnost“. 

Tehdy se dva domovy důchodců v Pra-
ze 10 a v Praze 4 obrátily na VZP s ta-
kovou žádostí. VZP je odmítla s tím, že 
tato povinnost se nevztahuje na ÚSP 
a že tyto nemohou být ani nestátními 
zdravotnickými zařízeními. Jednání 
nevedla k žádnému výsledku. Oba do-
movy tak začaly zdravotní péči svými 
zaměstnanci poskytovat, tuto poskyt-
nutou zdravotní péči vyčíslily a požado-
valy po VZP její úhradu. VZP odmítla a 
tak se oba domovy důchodců obrátily 
s žalobou na náhradu škody na soud.

Tak vlastně vznikl první zásadní spor 
mezi pobytovými zařízeními sociál-
ních služeb a VZP. Tento spor se vžil 
do povědomí pamětníků pod označe-
ním „spor o kontraktační povinnost“. 
Jeho důležitost byla nesporná. Soud 
se musel nejdříve vypořádat se zásad-
ní námitkou, že ÚSP nemůže mít regis-
traci jako nestátní zdravotnické zaříze-
ní. Tuto předběžnou otázku si soud vy-
hodnotil tak, že žádný právní předpis 

tomuto nebrání. Současně soud dovo-
dil, že oba domovy důchodců požáda-
ly v oné dvouleté lhůtě včas o  uzavření 
smlouvy o poskytování a úhradě zdra-
votní péče. Tím, že VZP smlouvu od-
mítla podepsat, porušila povinnost da-
nou zákonem a bylo jí uloženo nahra-
dit způsobenou škodu žalobcům. 

Tento spor měl obrovský význam. 
Soudní rozhodnutí potvrdilo, že tehdej-
ší ÚSP mohou získat registraci jako ne-
státní zdravotnická zařízení a mohou 
tak poskytovat zdravotní péči svými 
zaměstnanci. A s těmi ÚSP, které stih-
ly požádat v oné dvouleté lhůtě, pak 
musí VZP podepsat smlouvu o posky-
tování a úhradě zdravotní péče. V rovi-
ně ekonomické to pak znamenalo, že 
vyúčtované náklady za zdravotní péči 
již hradila zdravotní pojišťovna ze sys-
tému veřejného zdravotního pojištění, 
což pro ústav znamenalo jednak úspo-
ru a jednak narovnání právního stavu, 
neboť předtím takový ústav porušoval 
rozpočtovou kázeň. 

Bohužel, takových ústavů nebylo mno-
ho a resortní ministerstvo nebo kra-
je tuto aktivitu příliš nepodpořily. A to 
přesto, že všem zúčastněným bylo zřej-
mé, že ředitel ústavu jako statutární or-
gán i jednotliví zdravotničtí pracovní-
ci se vystavují nebezpečí trestního stí-
hání v případě, kdyby došlo v důsled-
ku chyby v poskytování zdravotní péče 
k poškození klienta na zdraví nebo do-
konce k jeho smr-
ti. Úvaha orgánů 
činných v trest-
ním řízení by pak 
byla velmi jed-
noduchá. Pokud 
ústav neměl re-
gistraci jako ne-
státní zdravotnic-
ké zařízení, pak 
nesměl poskyto-
vat zdravotnic-
kou péči (a to ani 
ošetřovatelskou 
a rehabilitační) 
a trestní odpo-
vědnost by byla 
dána.

Všechna tato rizi-
ka nakonec zhojil 
zák. č. 108/2006 
Sb., o sociálních 
službách. A při-

Sociální služby versus VZP 
Sociální služby a veřejné zdravotní pojištění 

ve světle soudních sporů

I malé kolečko má vliv na c
Ilustrační foto z archivu ÚSP K
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znejme si, že k rozhodnutí odpověd-
ných resortů i zákonodárců napomoh-
ly i výsledky tohoto zmíněného i dal-
ších soudních sporů.

SPOR O PLENKOVÉ KALHOTKY

Ani později však nebyly vztahy mezi 
pobytovými zařízeními a zdravotními 
pojišťovnami idylické. Dalším zásad-
ním soudním sporem, který bychom 
měli zmínit, byl tzv. „spor o plenkové 
kalhotky“. Zák. č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění, stanovil 
v příloze č. 3 seznam prostředků zdra-
votnické techniky, jež pojišťovna hra-
dí. V seznamu byly mimo jiné uvede-
ny prostředky pro inkontinentní, když 
zde byl současně stanoven množstev-
ní i finanční limit. VZP v rozporu  s tím-
to zákonem vydala vlastní metodiku, 
ve které „zakázala“ svým územní pra-
covištím pomůcky pro inkontinentní 
proplácet. Toto rozhodnutí pojišťovny 
mělo obrovský negativní dopad na její 
pojištěnce – klienty pobytových zaří-
zení sociálních služeb, neboť si muse-
li ze svých vlastních prostředků platit 
tyto pomůcky. Tam, kde na to neměli, 
musel samozřejmě pomůcky nakoupit 
a poskytnout ústav. Z pohledu právní-
ho byl tento spor velice zajímavý. Práv-
ně nebylo pochyb o tom, že VZP poru-
šuje zákon, ale žalovat zde nemohly 
jednotlivá pobytová zařízení sociálních 
služeb (neměly tzv. aktivní legitimaci 
k žalobě). Podat žalobu museli jednot-
liví pojištěnci VZP. Samozřejmě, vedení 
několika ústavů, které se zastalo svých 
klientů – pojištěnců VZP, poskytlo po-
třebnou podporu a zajistilo jim právní 
pomoc. Právně nebylo co řešit, což se 
promítlo i do skutečnosti, že VZP pro-
hrávala jeden spor za druhým. V oka-
mžiku, kdy bylo na soudě cca 250 ža-
lob a dalších 500 žalob bylo připrave-
ných k podání, VZP svůj boj vzdala. Při-
stoupila k jednání, jehož výsledkem 

bylo, že zrušila svůj nesprávný meto-
dický pokyn a uhradila všem, kdo za-
žalovali, žalovanou jistinu a náklady ří-
zení a zavázala se napříště postupovat 
v souladu se zákonem a jeho přílohou.

SPOR O NUTNOU 
A NEODKLADNOU PÉČI

Dalším zajímavým sporem byl spor 
o tzv. „nutnou a neodkladnou péči“. 
Tento spor byl v okamžiku podání žalo-
by aktuální a mohl znamenat význam-
nou pomoc pro pobytová zařízení soci-
álních služeb. Šlo v něm o to, že v době, 
kdy některé ústavy, které měly registra-
ci jako nestátní zdravotnická zařízení, 
a neměly uzavřenou smlouvu o posky-
tování a úhradě zdravotní péče s VZP 
(jde o dobu před nabytím účinnosti zá-
kona o sociálních službách) a přesto 
poskytovaly zdravotní péči klientům – 
pojištěncům VZP, se domáhaly úhrady 
takto poskytnuté zdravotní péče. Argu-
mentovaly, že bez této zdravotní péče 
by se zdravotní stav klientů – pojištěn-
ců VZP výrazně zhoršil nebo dokon-
ce vedl k fatálním důsledkům. VZP ta-
kový požadavek odmítala s odůvodně-
ním, že je vyloučeno, aby v pobytových 
zařízeních služeb poskytnutá zdravot-
nická péče měla charakter nutné a ne-
odkladné péče. Tento spor skončil dva-
krát u Nejvyššího soudu ČR a nakonec 
dopadl úspěšně pro žalobce – pobyto-
vá zařízení sociálních služeb. Význam 
judikátu mohl být obrovský. Šlo o to, 
že pobytová zařízení sociálních služeb 
(nestátní zdravotnická zařízení) moh-
la vykazovat část své poskytnuté zdra-
votní péče jako tzv. nutnou a neodklad-
nou péči a VZP pak měla povinnost ji 
proplatit. Přestože po přijetí zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
je málo pravděpodobné, že taková si-
tuace s ohledem na tzv. kontraktační 
povinnost zakotvenou v zákoně nasta-
ne, měl tento spor svůj význam. Roz-
sudky soudů, zejména závěry Nejvyš-
šího soudu ČR, daly za pravdu názoru 
pobytových zařízení sociálních služeb 
a přinesly i některé zajímavé právní zá-
věry, jež lze využít v jiných sporech.

SPORY O ZÁVĚRY REVIZNÍ 
ČINNOSTI VZP

V současné době pak probíhají soud-
ní spory s VZP o závěry z její revizní 
činnosti. Aktivita VZP, jež budila do-
jem kampaňovitosti, byla vedena sna-
hou za každou cenu snížit platby po-
bytovým zařízením sociálních služeb. 
Za tím účelem revizní pracovníci opa-
kovaně používali tvrzení o „nenaplně-
nosti času výkonu“. To je logický, skut-
kový a právní nesmysl. Vlastní žaloby 
pak směřují na vrácení částky, které 
VZP na základě účelových a odborně 
nesprávných revizí „započetla“.  V sou-
časné době zatím není pravomocně 
rozhodnut ještě žádný spor, ale před-

pokládáme, že do konce roku v této 
věci padne první rozsudek prvostup-
ňového soudu.

Rovněž tak probíhá několik soud-
ních řízení o tzv. cenové dodatky k tzv. 
zvláštním smlouvám o poskytování 
a úhradě zdravotní péče. Ani zde však 
zatím není jediný pravomocný rozsu-
dek a lze očekávat, že zde proběhne 
další právní bitva.

NEBOJTE SE HÁJIT SVŮJ NÁZOR

Toto malé zamyšlení a stručná reka-
pitulace významných soudních sporů 
v uplynulých dvaceti letech má za cíl 
ukázat, že cesta k optimálnímu fun-
gování sociálních služeb je běh na 
dlouhou trať. Právní úprava zpravi-
dla opožděně reaguje na potřeby pra-
xe a navíc neřeší a ani nemůže řešit 
všechny možné situace, které mohou 
nastat. Proto zde má svůj význam i ju-
dikatura. Jakkoliv naše právo je prá-
vem kontinentálním a není tvořeno 
precedenty (na rozdíl od práva anglo-
amerického), mají soudní rozhodnu-
tí také svůj význam. Dotčené strany 
je respektují a napříště se již jednání, 
které bylo soudem označeno za ne-
dovolené či nesprávné, nedopouštějí. 
Pravda je, že soudní spory trvají dlou-
ho a domoci se práva je časově nároč-
né. Avšak tam, kde cítíme nespravedl-
nost, bychom se měli umět ozvat. A to 
již proto, že partner si váží toho, kdo 
se nebojí vyslovit a hájit svůj názor. 
V našem mikrosvětě sociálních slu-
žeb je to zřetelné obzvlášť v případě 
kontrolní činnosti zdravotních pojiš-
ťoven. S výsledky revizních zpráv není 
spokojeno téměř žádné pobytové za-
řízení sociálních služeb, avšak námit-
ky sepíše či následně do smírčího jed-
nání jde jen malá část těchto zaříze-
ní. A ty odvážné, kteří jsou ochotni jít 
až do soudního sporu, bychom moh-
li spočítat na prstech jedné ruky. Zři-
zovatelé i statutární orgány těchto za-
řízení by se měli nad tímto zamyslet. 

Co říci závěrem? Oblast sociálních 
služeb bude procházet i nadále zásad-
ními změnami. Diskuze o tzv. dlouho-
dobé péči se již finalizují a v tuto chví-
li nikdo netuší, jaký dopad budou mít 
legislativní změny na stávající pra-
xi. Je zřejmé, že i zde bude chvíli tr-
vat, než si nový systém „sedne“ a ne-
lze vyloučit, že pak i zde bude mnoho 
nejasných věcí, které budou předmě-
tem jednání a sporů, a nelze vyloučit 
i soudních sporů. Je to i výzva pro zři-
zovatele i statutární orgány dotčených 
zařízení, aby ke změnám přistupovali 
aktivně a v rámci nových předpisů uči-
nili maximum pro zajištění odpovída-
jící péče svým klientům. 

JUDr. Petr Haluza
Advokát

ak.haluza@karneval.cz

chod těch velkých
Kociánka Brno
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Standardy kvality byly inspirovány 
anglickým vzorem. Na webových 
stránkách Rezidenční péče si zájem-
ce může nalézt jeden typ anglických 
standardů a porovnat ho se standar-
dy českými. Zjednodušeně řečeno, za-
tímco anglické standardy jsou zamě-
řeny na zvyšování užitné hodnoty pro 
klienta, standardy české jsou zamě-
řeny hlavně na papírování a buzera-
ci poskytovatelů a jejich zaměstnan-
ců.  A to ani nemluvím o skutečnos-
ti, že kvalita anglických sociálních slu-
žeb patřila spíše k těm horším v Evro-
pě a že to zrovna neměla být inspira-
tivní země pro ČR, která na tom byla 
vždy lépe. 
Inspekční komise se velmi podoba-
jí nájezdům rekatolizačních komisí 
v Čechách 17. století. Rozdíl je samo-
zřejmě v tom, že jejich dnešní oběti 
se nedostávají do vězení ani na hra-
nici a není jim konfiskován majetek. 
Ale stejně jako v 17. století je příjezd 
komise očekáván s hrůzou, budoucí 
oběti psychicky strádají a trpí nespa-
vostí. Ale abych nebyl nespravedlivý, 
znám mnoho lidí, kteří si postup ko-
misí pochvalovali, označovali jejich 

chování za slušné a vstřícné. A tady 
vězí zřejmě jádro problému. Záleží na 
tom, jací lidé v komisi jsou. Jenže kaž-
dý kontrolní systém, který vykazuje ta-
kový druh závislosti, je špatný ve své 
podstatě. Zvláště když si uvědomíme, 
že ve všech etapách lidské historie 
se do prověřovacích a jiných komisí 
v nadprůměrně vysoké míře dostávají 
lidé, jimž dělá dobře, když mohou de-
monstrovat svou skutečnou či domně-
lou moc a zadupávat své spoluobčany 
do země. Představte si, jak členka ko-
mise s ledovým klidem pronáší „Za-
tím se naše hodnocení do dotací ne-
promítne. Ale zdůrazňuji zatím.“ 
Inspekce mohou být snadno zneuži-
ty k likvidaci nepohodlných osob i ne-
pohodlných poskytovatelů. A vyprávěl 
mi jeden manažer z organizace po-
skytující služby v domácnostech kli-
entů, jak velice se inspekce snažila na 
ně nalézt cokoliv. Měla smůlu, proto-
že byli perfektně připraveni. Ale per-
fektní příprava nerozhodla o tom, že 
prošli. Rozhodlo to, že se jim podaři-
lo s nejprotivnější inspektorkou lidsky 
sblížit. Ale proč mají kvalifikovaní lidé 
místo práce, kterou dělají, trávit hodi-

ny a hodiny svého cenného času tím, 
aby odvrátili hrozící nebezpečí likvi-
dace? Opět zdůrazňuji:  systém, kte-
rý takové zneužití umožňuje, je vad-
ný od svého počátku. Myslíte, že např. 
existence pěkné budovy, která se za-
líbí nějakému krajskému kmotrovi, 
nemůže být záminkou k likvidaci pří-
slušné instituce? A nesplnění standar-
dů kvality může být takový pěkný za-
čátek likvidačního procesu.
Inspekce, které mají fungovat jako 
strážce zákonů, tyto zákony mnohdy 
flagrantně porušují. Vynášejí mimo 
kontrolovanou instituci dokumentaci 
zaměstnanců a klientů a případné ná-
mitky jednoduše odbudou tím, že se 
to tak údajně vždycky dělá. Námitky 
pak hravě vyvrátí záplavou paragrafů. 
Je hrůzné, že na námitky reagují stej-
ní lidé, kteří inspekční zprávu děla-
li. A ti přece nepřipustí, že něco udě-
lali špatně. Dostala se mi do ruky in-
spekční zpráva z Jihomoravského kra-
je. Takové hnidopišství jsem už dlou-
ho neviděl. Jaký tanec dokáží inspek-
toři rozvinout kolem otázky souhlasu 
klientů s pořizováním jejich fotogra-
fií. Poskytovatel má pouze plošný sou-

INSPEKCE KVALITY
Stále tvrdím, že jedním z největších zvěrstev zákona o sociálních službách bylo za-
vedení standardů kvality a inspekcí kvality. 

E V E R G R E E N :

HYDE PARK

Bezbariérovost je pro zdravotně 
postižené občany i seniory jed-
ním z důležitých faktorů kvali-
ty života. Proč se podle vás může 
stát, že se postaví nové zařízení 
pobytových služeb, které nespl-
ňuje požadavky na bezbariéro-
vost?
Důvod je prostý. Architekti a projek-
tanti to neumí. Mají ze školy jen zá-
klady povědomí o bezbariérovosti, ale 
to nestačí. A bohužel nemají zájem 
o „vzdělání se“ v této oblasti. Oslovila 
jsem Českou komoru architektů s pro-
jektem, který by poukazoval na chy-
by, kterých se ve svých realizacích do-
pouštějí. Bez zájmu. Oslovila jsem dě-
kana Fakulty architektury ČVUT s ná-
padem, že bych konzultovala student-
ské práce z hlediska naplňování „bez-
bariérové“ vyhlášky. Bez zájmu.

Máte zkušenosti s chybami v pro-
jektech a realizaci v zařízeních 
pro zdravotně postižené? Může-

te uvést něja-
ký opravdu do 
nebe volající 
případ?
Konkrétní případ 
vám neuvedu. Ale 
nejčastější chyby jsou v hygienickém 
zázemí. Často to jsou chyby takového 
rázu, že mohou ohrozit zdraví klienta.

MPSV nyní realizuje projekt pod-
pory transformace sociálních slu-
žeb, jehož cílem je podpořit byd-
lení zdravotně postižených v běž-
ném prostředí. Zde jsou ale přede-
vším pro vozíčkáře velké bariéry, 
protože mnozí z nich právě kvů-
li nevhodnosti svého bydlení šli 
dobrovolně do zařízení. Nemyslí-
te, že většina z nich raději zůsta-
ne v současném domově?
Nemyslím si, že hlavním důvodem, 
proč odcházejí lidé do ústavních zaří-
zení, jsou bariéry. Ve většině případů 
jdou stávající byty zrekonstruovat tak, 

aby vyhovovaly. Důvodem proč tam 
lidé odcházejí, je nemožnost rodiny 
se o své blízké postarat. Chyba je totiž 
v zákoně o sociálních službách, kdy li-
dem nejvíce závislým na pomoci dru-
hých je vypláceno málo peněz a oni 
nezvládají z přiznaných peněz péči 
asistentů uhradit. Dávky by měly být 
adresné. Handicapovaný by měl do-
stat tolik prostředků, aby si mohl pe-
čovatele zaplatit, nebo aby se členo-
vi rodiny vyplatilo za ty peníze zůstat 
doma a o blízkého pečovat. Jsem pře-
svědčena, že většina by byla raději 
s rodinou, ve svém prostředí, než v ne-
osobním ústavním zařízení.

Jaké máte vy sama zkušenosti 
s bariérami?
Asi jako každý na vozíku či o berlích. 
Špatně řešená hygienická zázemí, ne-
dostatek nájezdů na chodníky, nepří-
stupnost veřejných objektů, bariéro-
vost veřejné hromadné dopravy. Ze-
jména však bariéry v lidských hlavách.

Jste příznivec transformace a ru-
šení pobytových služeb. To by ale 
mělo jít ruku v ruce s rozvojem te-
rénních a ambulantních služeb. 

ODSTRAŇTE bariéry 
v hlaváchIng. Arch. Daniela Filipiová, senátorka, 

měla zajímavý referát na konferenci Se-
nior Living, která se konala začátkem lis-
topadu v Českých Budějovicích. Redakce 
Rezidenční péče ji požádala o rozhovor.

Foto: Jan Šilar
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hlas! To je katastrofa! Lidská práva jsou narušena! Kri-
térium nesplněno!
Poskytovatel má ve vstupním dotazníku dotaz na nábo-
ženství klienta. Že je vyplnění dobrovolné? Kdepak tak-
hle to nejde. To je porušení zákona o ochraně osobních 
údajů. Klient má být výslovně upozorněn, že je to citlivý 
údaj poléhající zákonné ochraně.
V domácím řádu je pasáž, která se snaží ochránit noční 
klid klientů. Kdepak, tak to nejde, bordeláři mají právo 
na kontakt s ostatním světem.
Kontrolní tým se domnívá, že výše měsíční úhrady se 
má odvíjet od výše důchodu, přestože zákon o sociál-
ních službách hovoří o výši příjmu.
No a samozřejmě nesmí chybět osvědčená námitka 
o absenci osobních cílů. Už jsem o tom psal před lety 
a ani se mi to nechce rozvíjet. Když páni inkvizitoři chtě-
jí, tak klienti mají mít osobní cíl, i když už třeba s vněj-
ším světem nekomunikují. A ti nevzdělaní zaměstnan-
ci. Copak si nepamatují, jak jistý pan Haicl radil, že si 
mají lehnout do klientovy postele, pěkně se vcítit do kli-
entovy duše, a pak je už cíl na světě.
Mohl bych pokračovat do nekonečna. Znovu opakuji, 
jsou to jen názorné demonstrace toho, že je celý systém 
špatně. Švýcaři mají nejlepší úroveň sociálních služeb 
na světě a žádné standardy a inspekce kvality k tomu 
nepotřebovali. Jediným standardem je spokojenost kli-
enta. A vůbec není důležité, co je kde napsáno v papí-
rech.
Co přinesly standardy a inspekce? Vznik obrovského 
parazitního systému, který odčerpává z kapes daňo-
vých poplatníků mnoho peněz, aniž by vytvářel nějakou 
reálnou hodnotu. Jenom se spousta lidí pakuje, ško-
lí, vzdělává, konzultuje, pořádají se konference a mlá-
tí prázdná sláma. A na sociální služby není dost peněz.

Ing. Vladimír Hanzl

V současnosti je však i těchto služeb, alespoň v ně-
kterých regionech nedostatek, a do pobytových 
zařízení je stále mnoho nevyřízených žádostí…
Pokud se pobytová zařízení zruší, personál, který v nich 
pracoval, by mohl fungovat právě přímo v rodinách. 
O práci by určitě nepřišli.

Hodně se diskutuje o novele vyhlášky k hodnoce-
ní míry závislosti, zvlášť NRZP k ní má výhrady. 
Co si o změnách myslíte? 
S NRZP rozhodně nesouhlasím. Nové hodnocení je kom-
plexnější a odpovídá evropským standardům.

Na vašich webových stránkách jsem četla diskuzi 
k vašemu vystoupení v pořadu Tah dámou. Bylo 
v ní mnoho příkladů, kdy se zdravotně postižení 
obávají snížení stupně příspěvku a odebrání pří-
spěvku na dopravu. Tvrzení, že objem prostředků 
zůstane stejný, je asi moc neuklidní?
Jejich neklid je způsoben šířením nepravd NRZP. Objem 
prostředků bude dokonce mírně navýšen.

V závěru své přednášky na konferenci jste zmíni-
la, že radíte všem pracovníkům v sociálních služ-
bách, kteří neradi pracují s lidmi, aby odešli. Ale 
oni i ti, kteří rádi pracují s lidmi, odcházejí kvů-
li špatnému finančnímu ohodnocení a narůstající 
byrokracii, kvůli které paradoxně mají méně času 
na lidi. Co byste poradila jim?
Nemyslím si, že problém je v byrokracii. Měla jsem na 
mysli zejména nižší zdravotní personál. Ten opravdu s 
byrokracií nemá nic společného. Ale aby „zdravuška“ kři-
čela na velmi starou paní, která nedoběhla včas na toale-
tu „Co jste to zase provedla!“, to opravdu v pořádku není.

Děkujeme za rozhovor.                                                 (red)
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U nás v Kocourkově 
aneb JAK LÉTAJÍ MILIONY
Po skvělé obhajobě pana ministra 
Kocourka a jeho údajně z Nového Me-
xika přibyvších a posléze zdárně od-
kloněných milionů už tato země de-
finitivně získala nárok na hrdé ozna-
čení Kocourkov jako symbol neprů-
hledného a rozhazovačného hospo-
daření, kde vládnou svobodně zvo-
lení, nicméně podivně hospodařící 
úředníci. I když  slovo vládnou patr-
ně patří do uvozovek. Jsou to oprav-
du ministři, kteří ovládají toky pe-
něz? A nejsou to spíše aparáty minis-
terstev, které bez omezení rozhazují 
peníze daňových poplatníků ve pro-
spěch svých kámošů a v neprospěch 
lidí, kteří tyto zdroje vytvořili? Zřej-
mě ještě nikdy se tak na minister-
stvech neplýtvalo jako v této době, 
kdy krize razantně vtrhla do hospo-
dářského života země a kdy je údaj-
ně u moci vláda rozpočtové odpo-
vědnosti. A tak zatímco se pracuje na 
přípravě krizových scénářů počítají-
cích se snižováním důchodů a pokle-
sem platů státních zaměstnanců, na 
palubě Titaniku se dál rozdávají mi-
liony. Nevěříte. Vyhledejte si na we-
bových stránkách ministerstev sek-
ci veřejných zakázek a nepřestane-
te vycházet z údivu či ze vzteku. Zá-
leží jen na povaze čtenáře, jak tako-
vá konfrontace proběhne.

A nyní trochu konkrétněji. Podívej-
me se na některé veřejné zakázky 
MPSV. Na takovou Systemizaci rez-
ortu Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR je vypsána veřejná zakázka 
ve výši 65 200 000 Kč (bez DPH). Po-
třebují občané ČR systemizaci rez-
ortu MPSV? Nepotřebují. K ničemu 
jim není. A pokud si úředníci MPSV 
myslí, že se bez systemizace MPSV 
zhroutí svět, tak ať si ji dělají sami. 
Od tohoto tam jsou, aby řešili pro-
blémy svého rezortu a jsou za to 
dobře placeni.

A když už jsme u těch úředníků. Za 
zajištění jazykového vzdělávání za-
městnanců MPSV bude zaplaceno 
2 361 600 Kč. A já se ptám, jak to, 
že dobře placení úředníci neovláda-
jí jazyky? Jak to, že jsou přijímáni do 
státní služby lidé bez znalosti jazy-
ků? A neříkejte mi nic o tom, že sou-
kromý sektor takové lidi platí lépe. 
Není snad problém v tom, že stále 
v této zemi není zákon o státní služ-
bě a že po každé změně vlády napo-
chodují na ministerstva kohorty no-
vých ničeho neznajících a cestová-

ní chtivých modrých, oranžových 
i jiných přívrženců? Průměrně inte-
ligentní člověk se dobře naučí jazyk 
ze skupiny indoevropských jazyků za 
dva měsíce intenzivního studia. Jak 
snadné by bylo říci novému úředníko-
vi, že má dva měsíce na to, aby zvládl 
svou jazykovou nedostatečnost. Pak 
ho pan vrchní ředitel vyzkouší a když 
nebude spokojen, úředník odejde. 
Nač plýtvat penězi daňových poplat-
níků. Ale ono to asi nepůjde, když 
i se znalostmi ministrů je to na pová-
ženou. A ani pan prezident už po ja-
zykové vybavenosti ministrů nepát-
rá. Od té doby, co mu Putin dal něja-
ký metál za zásluhy o ruský jazyk, ně-
jak povolil ve svém usilování.

A teď tu máme informační systém 
o průměrném výdělku v letech 2011 
až 2012.Ten  přijde na 40 406 255 Kč 
opět bez DPH. Sice tu máme Český 
statistický úřad, který takové věci 
má ve své náplni, ale to asi na MPSV 
nevědí a nebo nejsou s daty ČSÚ 
spokojeni. Nehodí se státnímu úřed-
níkovi požadovat něco od jiné stát-
ní instituce, která je navíc pro daný 
účel přímo zřízena, chce data lepší, 
která pozvednou životní úroveň da-
ňových poplatníků.

A pak tu jsou zakázky s nejasnými 
názvy. Asi aby šťouralové neprudi-
li. Za zabezpečení dodávky komuni-
kačních a propagačních aktivit pro 
zprostředkující subjekt (tak zní in-
formačně výstižný název zakázky) 
zaplatí ministerstvo 20 812 500 Kč. 
Člověk obdivuje ministerské úřední-
ky, jak s přesností na stokoruny do-
kážou odhadnout cenu služby, ač 
její účel nedokáží jednoznačně po-
jmenovat. Moc by mě zajímalo, nač 
se těch 25 milionů (s DPH) vyhodí. 
Ale to se mi na internetu nepovedlo. 
Hodnocení nabídek probíhá. Vítězný 
uchazeč není ještě znám.

Za skutečný vrchol plýtvání pak po-
važují veřejnou zakázku „Národ-
ní centrum podpory transformace 
sociálních služeb.“ Kdo jiný by měl 
být tímto centrem než vrcholný or-
gán rezortu, tedy právě MPSV. Ale 
to ne, ministerští úředníci jsou pře-
tíženi. A tak 99 495 461 Kč poputu-
je do mladé dynamické firmy, která 
se sice zapsala do obchodního rejst-
říku teprve 7. prosince 2007, ale kte-
rá tak rozvinula své podnikání saha-
jící od vydavatelské a nakladatelské 

činnosti až po maloobchod provo-
zovaný mimo řádné provozovny, že 
14.10.2010 mohla podepsat smlou-
vu na tak hutné sousto. Po prav-
dě řečeno není na to sousto sama. 
Existuje jakýsi seznam subdodava-
telů, který je přílohou č.4 příslušné 
smlouvy, ale který jaksi není k dispo-
zici. Stejně jako další přílohy, z nichž 
by se zájemce mohl dozvědět více. 
Zajímalo by mne, co je to tvorba sys-
témových nástrojů transformace či 
pilotní ověření realizace transfor-
mace na úrovni vybraných zaříze-
ní. Ale to se z veřejně dostupných 
zdrojů nedozvím. Pokud si myslíte, 
že MPSV bude samo dozírat na prá-
ci Národního centra, pak se šeredně 
mýlíte. Ministerstvo i na toto vypsa-
lo veřejnou  zakázku a vybralo si su-
pervizora. Ten už je pravda ve svém 
rozletu omezen, neboť cena  služby 
nesmí přesáhnout 1 700 000 Kč.

A teď si to shrňme. Ministerstva ne-
dělají, co by dělat měla. Veškerá je-
jich úporná práce spočívá v rozdě-
lování úkolů. A to rozdělování úko-
lů a rovněž kutí dvorních piklů je 
tak zahlcuje, že nemají na nic jiné-
ho čas. Mají svůj skleník, do něhož 
problémy skutečného života dolé-
hají jen vzdáleně. Sama si vytváře-
jí problémy, na jejichž řešení spotře-
bují zbytek času. O nějaké efektivi-
tě nelze hovořit, protože minister-
stva mají na rozdíl od podnikatelské 
sféry měkké rozpočtové omezení, tj. 
v rámci toho, co si ministr na MF vy-
hádá, mohou rozhazovat dle libosti. 
Ministerstva jsou jakýmisi matkami, 
které svými penězovody živí stovky 
přisátých pijavic. A pak se divte, že 
není na sociální služby či na důcho-
dy. Svobodný tisk to jaksi nezajímá. 
Ten nepátrá a jenom čeká, co mu 
někdo přinese na stůl. A pak se do 
toho teprve pustí, ovšem za předpo-
kladu, že příslušný materiál neohro-
zí spřízněné duše.

Na jednom zasedání Pithartovy vlá-
dy pravil nejmenovaný ministr: 
„Kdyby lidé věděli, jak tu jednáme 
a jak tu rozhodujeme, tak vezmou vi-
dle a poženou nás. Naštěstí vidle ne-
jsou.“ K tomu lze dodat jedno. Dnes-
ka už vidle jsou. Nechť laskavý čte-
nář bere předešlou větu jako bon-
mot a ne jako výzvu k násilnému svr-
žení státní moci. 

Ing. Vladimír Hanzl
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KO N F ER E N CE 

Smyslová aktivizace pro seniory
Konference v rámci projektu Smyslo-
vá aktivizace pro seniory přivítala své 
hosty v Národním domě v Prachati-
cích v říjnu letošního roku. Přednášejí-
cí stáli před úžasným, pozorným pub-
likem. Pozornost ne-
polevila asi proto, 
že myšlenky smys-
lové aktivizace byly 
vlastní všem, kteří 
přišli do sociálních 
služeb proto, aby 
opravdu pomáhali, 
aby zdroje člověka podporovali, a ne, 
aby je službou v dobré víře zbavovali 
schopností. 
Údiv účastníků vzbudila příkladem 
uváděná možnost běžné aktivizace 
uživatele postiženého demencí tře-
ba tím, že jej necháme, aby si ovo-
ce na svačinu nakrájel sám. Pokud to 
vyzkoušíte, také vy uvidíte, s jakým 
umem opatrně loupe a krájí na malé 
kostičky, na úzké plátky a pak s chu-
tí jí. Uvědomíte si, že uživatel tako-
vou běžnou činnost nezapomněl, jen 
nedostal možnost. Vy, kteří se ptáte 
proč, tak přeci proto, aby si náhodou 
neublížil. 

Smyslová aktivizace a každodenní 
péče jde ruku v ruce. Pracovníci pří-
mé péče mají k našim uživatelům nej-
blíže, a přesto běžně neaktivizují, ne-
boť na to máme někoho jiného. Ten 

ale musí všechno 
naplánovat předem 
tak, aby to vyhovo-
valo provozu, ale vy-
hovuje plán oprav-
du těm, pro které 
je určen? Jsou pak 
volnočasové aktivi-

ty zaměřeny a určeny převážné větši-
ně nebo stále se opakující skupině? 
Přemýšlíme opravdu při péči a aktivi-
zaci nad tím, že každý uživatel je jiný, 
má jiné zdravotní omezení a má svůj 
životní příběh? 
A co naši pečovatelé, kteří mají tak ob-
tížnou práci, mají možnost realizace a 
růstu, nebo je potřebujeme opravdu 
jenom na stravování, mytí a oblékání? 
Mohou pak sdílet s pečovaným jeho 
zájmy a záliby a společně budovat dů-
věru? Vždyť pokud je nezapojíme do 
volnočasových aktivit, pak je ochudí-
me o to krásné, o moudrost našich se-
niorů. 

Konference ukázala, že můžeme 
v přirozené smyslové aktivizaci vy-
školit pracovníky přímé péče, tedy ty, 
kteří mají nejblíže uživatelům. Jsou 
to právě oni, kteří s uživatelem vstá-
vají, znají jeho náladu a pocity. Po-
kud pak díky vzdělávání v konceptu 
smyslové aktivizace vědí, jak v  pra-
vou chvíli nejlépe a nejúčinněji pod-
pořit smysly člověka, pak máme vy-
hráno. Oči, zrak člověka podpoří na-
bídka k vlastnímu výběru barvy koši-
le. Ruce zapojíme tím, že si množství 
ranní kávy určí uživatel sám a nasy-
pe do svého hrnku. Pokud přinesete 
růži, kterou jste utrhli cestou do prá-
ce a podáte ji jako pozdrav tomu, kdo 
právě vstává, pak přivoní, usměje se 
a vzpomíná, on tu vůni přeci zná.
Je to právě Domov seniorů Mistra 
Křišťana Prachatice, který jako první 
v České republice zavádí koncept 
Smyslové aktivizace podle Lore Weh-
ner do praxe a který dal možnost vzdě-
lání osmi pečovatelům v rámci projek-
tu spolufinancovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 

Ing. Bc. Hana Vojtová

Přemýšlíme opravdu při 
péči a aktivizaci nad tím, že 

každý uživatel je jiný, má 
jiné zdravotní omezení a 
má svůj životní příběh? 
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„Když se o projektu ministerstva 
Podpora transformace.... začalo ně-
kdy v roce 2008 více hovořit a před-
stavy autorů projektu byly, že se vel-
ké „ústavy“ zruší celé, snažila jsem 
se varovat, že takto zásadní změnu 
pro stovky lidí, kteří v „ústavech“ žili 
celý život a nic jiného neznají,  ne-
můžeme jako „hrrr“ akci realizovat 
během tří let... Nejdříve mě kritizo-
vali, dnes se v mnohých zařízeních 
vybírají jen klienti tzv. vhodní, pros-
tě ti, kteří tuto změnu zvládnou jak 
dovednostmi, tak psychicky.

Rovněž jsem se snažila už od po-
čátku zesílit svůj hlas a varovat, že 
provoz nových zařízení bude dražší 
(nehovořím o investicích, ale o pro-
vozních prostředcích), že by projekt 
měl řešit více zajištění provozních 
prostředků než jednorázové inves-
tice. Současná zařízení jsou mnoh-
dy personálně silně poddimenzová-
na a do skupinových domácností ro-
zesetých po kraji musíte zajistit do-
statek a tedy více personálu ... Opět 
jsem byla „zbytečný křikloun“. Dnes 
některé kraje z důvodu nedostatku 
financí na provoz upouštějí od pro-
jektu.

Projekt je pilotní a ze své podsta-
ty by tedy měl všechny různé hy-
potézy otestovat, nicméně na pilot-
ní ověření je příliš rozsáhlý, s do-
padem na život stovek lidí s posti-
žením, ne úplně šťastně nastavený 
a rozjetý, s mnohými „zbytečnými 
komplikujícími“ aktivitami a proto 
to spíše cítím jako hazard ve vztahu 
ke klientům a rozpočtům transfor-
movaných organizací, u kterého ni-
kdo moc neví, jak dopadne.“

Možná naše redakce bude opět ob-
viněna z uveřejňování kritických po-
stojů, ale podotýkám, že nejsme od-
půrci života zdravotně postižených 
v přirozeném prostředí, naopak. Ale 
chceme na stránkách našeho časo-
pisu dát prostor ke kritice zbyteč-
ných projektů a zbytečných nákladů, 
které by mohly být využity efektivně-

ji a profesionálně! Již v minulém čís-
le jsme kritizovali terminologii, kte-
rá je užívána v tiskových zprávách 
NC. Emotivní vyjádření o postiže-
ných, kteří postávají za zdmi a mří-
žemi polorozpadlých ústavů se nyní 
ještě tvůrčím způsobem rozvíjí.

Dovoluji si ocitovat z dopisu paní 
Lenky Škarkové, který rozeslala kro-
mě redakce a NC i svým kolegům:

„Dobrý den kolegové, přečetla jsem si 
letáky z dílny NC pro starosty a opa-
trovníky, které mají propagovat pro-
jekt transformace a jsem vrchovatě  
naštvaná a znechucená, že se s Vámi 
o svůj pohled musím podělit... Omlou-
vám se, ale už začínám mít dost ne-
profesionality, neetického jednání a 
netaktnosti mnoha lidí, že začínám 
zvažovat kampaň tak, abychom tyto 
šílenosti uváděli na pravou míru… Co 
si má běžný člověk představit pod vý-
razem velkokapacitní ústavní služ-
ba? Ústavy od roku 1. 1. 2007 NE-
EXISTUJÍ, to si nikdo v NC nevšiml?  
To ještě  organizátoři  projektu nečet-
li zákon o sociálních službách účin-
ný od 1. 1. 2007 a nevědí, že tento vý-
raz v legislativě již není? NAPOMÁHA-
JÍ V NÁLEPKOVÁNÍ POSKYTOVATELŮ, 
„ústav“ získal pejorativní význam, 
a místo abychom toto z běžných lidí 
dostali, tak je v tomto budeme utvr-
zovat… Z textu letáků neznalému vy-
plývá, že se projekt týká všech klien-
tů (3800) ve všech organizacích (32), 
které jsou do projektu zahrnuty, (ne-
uvádí se, že nové bydlení bude zaří-
zeno jen pro část z nich – těch schop-
ných – pozn. red.) je to velmi zavádějí-
cí a je tak řečeno, že ta hrůza v „ústa-
vech“ se týká všech klientů těchto 
32 zařízení.

Leták říká: „život v ústavu je handi-
cap, velkokapacitní instituce ome-
zuje osobní rozvoj člověka...“   - pro 
laika to znamená - život v každém 
„ústavu“ je handicap, laik pak vůbec 
nerozlišuje, jestli ti lidé žijí ve skupi-
nových domácnostech nebo v jedné 
budově ve velkém pokoji, ale patří 

to pod jednu hlavičku poskytova-
tele sociální služeb, a to je „ústav“. 
Tak je tedy špatné vůbec využívat 
pobytových sociálních služeb, pro-
tože to je přeci ten „ústav“…

Odpověď pana Šveřepy přišla velmi 
brzo – na redakci v kopii. Cituji z od-
povědi Milana Šveřepy:

„Letáky jsou určeny k tomu, aby je 
zařízení či kraje používali, uznají-li 
za vhodné. Zatím o ně byl poměrně 
zájem a nesetkali jsme se s negativ-
ními reakcemi, spíše naopak. I pro-
to jsou zatím v „testovacím provo-
zu“, kdy je tiskneme vždy až na zá-
kladě požadavku a mezitím sleduje-
me zpětné vazby a děláme úpravy.

Pojmy jako ústav používáme pro to, 
abychom byli schopni mluvit v po-
jmech, kterým běžná veřejnost ro-
zumí.  Zároveň je myslím potřeba 
vést nějaké rozlišení mezi „původní“ 
a „transformovanou“ službou. A ne-
pochybně jsou zde určitá zjednodu-
šení, to v tomto formátu jinak nejde 
– proto platí, že leták je určen k tomu, 
aby byl předáván jako doplněk osob-
ní komunikace, např. při jednáních, 
neměl by existovat sám o sobě“.

Nemyslím, že starostové by nero-
zuměli pojmu jako je např. pobyto-
vé zařízení sociálních služeb, ale 
nuže… O to víc mě zarazila další tis-
ková zpráva z dílny NC, která dorazi-
la nedávno do naší redakce, a dále 
se to tam velkokapacitními ústavy 
hemží. Je navíc z veřejného slyše-
ní Senátu – celá zpráva je umístěna 
i na našem webu www.rezidencnipe-
ce.cz.  Určitě si ji stáhněte, zvlášť pro-
vozovatele velkokapacitních ústa-
vů jistě potěší, že budou zastaveny 
investice do ústavních služeb a bu-
dou přesměrovány – v rovině inves-
tiční i provozní – do komunitních 
služeb.

Děkujeme všem jmenovaným za pří-
spěvky do naší redakční pošty. 

Lenka Kaplanová

STRAŠIDLO 
velkokapacitních „ústavů“
V minulém čísle jsme uveřejnili článek Milana Šveřepy, vedoucího Národního 
centra podpory transformace sociálních služeb (3/2011, str. 8-9), ve kterém rea-
guje na údajně kritický materiál k transformaci (2/2012). Na tento článek reagu-
je ředitelka Barevných domků Hajnice Lenka Škarková:
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www.martekmedical.cz

Společnost MARTEK MEDICAL je nej-
větším českým distributorem zdra-
votnického materiálu, především 
pro anestezii, intenzivní péči, kardi-
ologii a chirurgii a veškerého ostat-
ního materiálu, potřebného pro 
všechny typy zdravotnických zaříze-
ní v České republice. Začátkem září 
tato společnost slavnostně otevřela 
nové Obchodní, logistické a školicí 
centrum. Moderní centrum za více 
než 75 miliónů korun bylo postave-
no na zhruba osmi tisících metrech 
čtverečních na zelené louce průmys-
lové zóny G v Prostějově. 
„Touto realizací nového distribuční-
ho centra se nám podařilo naplnit 
střednědobou strategii této společ-
nosti a připravit veškeré podmínky 
vedoucí ke zvýšení úrovně našich 
logistických služeb, což by mělo 
přispět k upevnění pozice společ-
nosti MARTEK MEDICAL jako jedno-
ho z nejvýznamnějších distributo-
rů se zdravotnickými prostředky,“ 
řekl při slavnostním otevření cent-
ra obchodní ředitel skupiny Ing. Ro-
man Gavanda.

Průmyslová zóna v Pro-
stějově byla vybrána 
díky kvalitní infrastruk-
tuře a velmi dobré polo-
ze. „Centrum bude slou-
žit jako hlavní sklado-
vý prostor naší firmy. 
Vzhledem k expanzi spo-
lečnosti byly již stávají-
cí prostory nedostateč-
né. Proto jsme přistoupi-
li k výstavbě nového cen-
tra, které díky své výhod-
né poloze a velké kapaci-
tě umožní zkvalitnění do-
dávek a služeb našim zá-
kazníkům,“ uvedl ředitel 
firmy MARTEK MEDICAL 
Ing. Tomáš Dohnal.
Mimo to se společnosti podařilo ote-
vřít také další prodejnu zdravotnic-
kých potřeb. Po prodejně v areálu 
Šumperské nemocnice, a.s., jde už 
o druhou prodejnu, která se nachází 
v Ostravě-Porubě na ulici Opavská. 
Zákazníci zde najdou široký sorti-
ment zdravotní obuvi, kompresiv-
ních punčoch, rehabilitačních a or-

topedických pomůcek, inkontinenč-
ní pomůcky, dezinfekční a hygienic-
ké prostředky, obvazový a chirurgic-
ký materiál a mnoho dalšího. Mimo 
to prodejna nabízí vozíky, berle, cho-
dítka, polohovací křesla a lůžka či 
zdravotní matrace. I proto je na mís-
tě říci, že své si zde najde opravdu 
každý.

Společnost MARTEK MEDICAL
se přibližuje svým zákazníkům
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Letošní jubilejní, již pátý ročník kon-
certu Všechny barvy duhy, pořáda-
ný ostravským Čtyřlístkem – centrem 
pro osoby se zdravotním postižením, 
je jeho největším a svého druhu také 
zcela ojedinělým kulturním projek-
tem, na němž se již tradičně podíle-
jí lidé se zdravotním postižením spo-
lu s profesionálními umělci. A je tře-
ba říci, že zájem o něj je čím dál vět-
ší. Od samého počátku je partnerem 
projektu Múzická škola v Ostravě - Ma-
riánských Horách, specializující se na 
uměleckou výchovu dětí a mládeže 
se zdravotním postižením, čtvrtým ro-
kem se na něm podílí také Národní di-
vadlo moravskoslezské v Ostravě, kte-
ré organizátorům poskytuje největší 
a také nejkrásnější divadelní scénu ve 
městě. O to cennější, že je bezbariéro-

vá – jak pro diváky, tak pro účinkující, 
neboť všechna patra divadla, celé zá-
kulisí včetně šaten, je propojeno s je-
vištěm spletí bezbariérových chodeb 
a výtahů… Letos poprvé se k projektu 
Všechny barvy duhy připojilo také ob-
čanské sdružení Bílá holubice, jehož 
členové z řad herců ostravských diva-
del, pedagogů uměleckých škol a dal-
ších nadšenců pracují jako dobrovol-
níci s lidmi se zdravotním postižením.   
V dosavadní historii patřil letošní pátý 
ročník koncertu Všechny barvy duhy, 
který se uskutečnil 15. listopadu 2011 
v Divadle Antonína Dvořáka, k těm 
největším a svým způsobem i nejpes-
třejším a nejzajímavějším. Slovo „nej-
větší“ nepostihuje pouze počet účin-
kujících, jenž představuje dosavadní 
rekord, ale i rozsah programu. Ten byl 

jako vždy zajímavý svou mnohožánro-
vostí a svými hosty, dotvářejícími cel-
kovou atmosféru večera ve vyproda-
ném divadle. 
Patronát nad koncertem přijala letos 
zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová, 
která si přizvala další hosty: britské-
ho instrumentalistu a zpěváka Seana 
Barryho a klavíristu Jindřicha Koníře. 
Zprvu si jen těžko dokázala představit 
„do čeho jde“, neboť celá pravda se vy-
jevila až ve chvílích, kdy se při gene-
rální zkoušce v zákulisí divadla setka-
la s dalšími aktéry koncertu a moh-
la se také stát svědkem jejich neuvě-
řitelných, skutečně uměleckých výko-
nů, vyvolávajících pak při samotném 
koncertu bouřlivé ovace publika. Jed-
ním z nich bylo vystoupení jediného 
zahraničního hosta koncertu – dva-

ENERGIE 
V BARVÁCH DUHY

Kdyby někdo pár hodin před začátkem koncertu Všechny barvy duhy nahlédl do zákuli-
sí ostravského Divadla Antonína Dvořáka, patrně by si nedokázal představit, že přesně 
v šest večer zhasnou všechna světla v hledišti, rozevře se opona a před ztichlým sálem 
poběží bezmála tříhodinový program jako po drátku. Sto sedmdesát účinkujících, zabí-
rajících téměř všechny šatny divadla, jevištní technika, zvukaři, osvětlovači – vše bzu-
čí jako v nějakém obřím včelím úlu. Technický scénář sice každému přesně určuje jeho 
roli, místo i čas v tomto velkém a jedinečném koncertu, ale při generální zkoušce se 
zdá, jako by to vše byl jenom hrubý náčrt velkého malířského plátna, které teprve čeká 
na konečné tahy štětcem… 

Muzikohraní v podání klientů 
Čtyřlístku z Domova na Liščině 
a Domova Barevný svět 
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náctileté dívenky 
z polské vesničky 
nedaleko Lešna, 
Aleksandry Liske, 
vítězky letošního 
ročníku prestiž-
ní celopolské pě-
vecké soutěže pro 
zdravotně posti-
žené Zaczarowa-
na Piosenka. Srd-
ce ostravského 
publika si získa-
la ohromujícím, 
téměř profesio-
nálním výkonem, 
jejž předvedla v 
pěvecky nároč-
ných písních „Ży-
cia mała garść“ a 
„List“. Drobouč-
ká Aleksandra už v Polsku dokázala, 
že přes svůj zdravotní handicap a tě-
lesnou subtilnost, je silnou osobností: 
odměnu za vítězství v pěvecké soutěži 
věnovala své nejlepší, tělesně postiže-
né přítelkyni Anně, aby si mohla kou-
pit nové invalidní křeslo… 
Letošní koncert Všechny barvy duhy 
otevřel řadu lidských příběhů, které se 
nečekaně setkaly právě na jevišti: jed-
ním z jeho letošních hostů byla také 
vycházející hvězda a členka soubo-
ru operety Národního divadla morav-
skoslezského, Hana Fialová, jež si pro 
koncertní večer připravila dvě ukázky 
ze svého repertoáru – z muzikálů Noc 
na Karlštejně a Margueritte. Z hlediš-
tě si však přizvala svého kamaráda, 
Zdeňka Přibyla, jednoho z bývalých 
klientů ostravského Čtyřlístku. Sezná-
mila se s ním před několika lety díky 
své tetě, která ve Čtyřlístku pracovala. 
Před zaplněným sálem pak se Zdeň-
kem společně zazpívali píseň „Lás-
ko má, já stůňu“ a Zdeněk poprvé na 
vlastní kůži zažil hvězdné okamžiky 

na „prknech, která znamenají svět“… 
Zpěv, hudba a hlavně tanec byl „páte-
ří“ letošního koncertu, neboť i pohy-
bem a tancem lze vyprávět silné pří-
běhy a vyjadřovat city ukryté v hlubi-
nách duše.   
Své o tom ví další host letošních „Ba-
rev duhy“, Igor Vejsada, šéf baletu Ná-
rodního divadla moravskoslezského. 
Na koncertu předvedl úchvatnou ta-
neční fantazii s tělesně postiženou 
dívkou, Kateřinou Kapicovou, během 
níž publikum téměř nedýchalo… Kdy-
si dávno, při svém uměleckém hosto-
vání v Německu, utrpěl Igor Vejsada 
během baletního představení nepří-
jemný úraz a po určitou dobu nemohl 
tančit. V té době začal pracovat s po-
stiženými lidmi. I když pak opět po-
kračoval v kariéře profesionálního ta-
nečníka, mezi handicapované lidi se 

pravidelně a rád 
vrací. Koncert 
Všechny barvy 
duhy v tom není 
výjimkou. Co ho 
k tomu vede? Na 
to Igor Vejsada 
odpovídá slovy:   
„Jsem hlubo-
ce přesvědčen, 
že je přímo naší 
povinností po-
máhat lidem se 
zdravotním po-
stižením, posilo-
vat jejich sebe-
vědomí a vytvá-
řet pro ně příle-
žitosti k tomu, 
aby měli mož-
nost projevit své 

schopnosti. Oni nám za to dávají ob-
rovskou energii, pomáhají k tomu, 
abychom si uvědomili svou vlastní 
existenci a prověřují kvalitu hodno-
tových měřítek, jimiž se řídíme. Mys-
lím, že podobných projektů, jako jsou 
Všechny barvy duhy, napomáhají-
cích integraci lidí se zdravotním po-
stižením, by mělo být mnohem víc. 
Odbourávají totiž stále ještě existující 
bariéry mezi zdravotně postiženými 
lidmi a zbytkem společnosti, přesto-

že se v tomto směru mnohé zlepšilo. 
Koncerty Všechny barvy duhy jsou 
součástí kulturního dění, o to silněj-
ší, že představují skupinu lidí, kteří 
sice nemohou určovat umělecké smě-
ry, ale mohou ukázat své schopnos-
ti, svůj talent, mají-li umělecké vede-
ní. To je velmi důležité. Kromě toho 
jde o skutečné divadlo, něco jedineč-
ného a neopakovatelného s úžasnou 
atmosférou. Je to geniální způsob jak 
zapojovat lidi s postižením do běžné-
ho života: dělat umění je originální 
a zároveň autentické. Je to jejich prá-
vo a zároveň šance, neboť i mezi zdra-
votně nebo mentálně postiženými 
jsou lidé s velkým talentem, jde jen 
o to umožnit jim, aby jej mohli proje-
vit, ať už ve zpěvu, hudbě, tanci nebo 
ve výtvarné oblasti.
Naše společnost je bohužel velmi 
atomizovaná, roztříštěná, ale jsem 
hluboce přesvědčen, že právě kultu-
ra a divadlo zvlášť, nás velmi spojují 
a pomáhají odbourávat přetrvávající 
předsudky.“
Kulturní projekty zaměřené na lidi se 
zdravotním postižením jsou skutečně 
jedinečné a neopakovatelné. Škoda 
jen, že přes veškeré proklamace, jsou 
stále ještě na okraji zájmu většiny dů-
ležitých médií. Budiž však spravedlivě 
řečeno, že koncert Všechny barvy duhy 
by se nemohl uskutečnit, kdyby neby-
lo štědré finanční podpory statutár-
ního města Ostrava a Moravskoslez-
ského kraje, kdyby Čtyřlístek nenašel 
pomoc a pochopení u svých dalších 
partnerů a sponzorů – Generálního 
konzulátu Polské republiky v Ostravě, 
Národního divadla moravskoslezské-
ho, hotelu Mamaison Imperial Ostra-

va, Pekařství Seval s. r. o. 
a především všech těch, 
bez jejichž nezištného 
osobního nadšení a na-
sazení by koncert nemo-
hl mít takový úspěch, jaký 
měl.  

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: 

WERNER ULLMANN

Aleksandra 
Liske, polský 

host koncertu, 
vítězka celopol-

ské soutěže
Zaczarowana 

Piosenka

Květy a Motýl – úryvek z celovečerního 
představení Řeč duše, divadelní poetic-
ké koláže o životě, lásce, duši a světě 
v podání členů občanského sdružení 
Bílá holubice

Igor Vejsada, šéf baletu Národního 
divadla moravskoslezského, s Kate-
řinou Kapicovou v taneční fantazii 
„Pokoj všem“ 
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Návrhy na změny v systému
financování sociální péče 

o dospělé v Anglii
Po nástupu Cameronovy vlády byla 
zřízena komise, která měla navrh-
nout změny v systému financová-
ní sociální péče. Tato komise v čer-
venci roku 2011 předložila výsledky 
své práce v podobě osmdesátistrán-
kové studie. Provedeme-li porovnání 
s obdobnými pracemi u nás, pak mu-
síme konstatovat, že Angličané pra-
cují rychleji, levněji, jsou stručnější 
při prezentaci svých zjištění, použí-
vají srozumitelnější jazyk a kupodivu 
k tomu nepotřebují žádné individuál-
ní projekty na podporu procesů v so-
ciálních službách.
Komise došla k závěru, že současný 
systém sociální péče o dospělé už ne-
plní svou funkci (is not fit for purpo-
se) a vyžaduje neodkladnou reformu. 
Komise tvrdí, že současný systém (za-
vedený v r. 1948) je matoucí, nefér 
a neudržitelný. Neumožňuje prý li-
dem, aby si dopředu naplánovali, jak 
zajistí své budoucí potřeby péče. Do-
stupnost péče se liší v závislosti na 
místě bydliště a jednou přiznaná pod-
pora je nepřenositelná z jednoho di-
striktu do druhého, což znamená, že 
při přestěhování musí uživatel dávky 
znovu absolvovat celý proces hodno-
cení míry potřeby péče. Za velký pro-
blém komise pokládá to, že lidé ne-
jsou chráněni před rizikem, že nedo-
káží uhradit případné vysoké nákla-
dy na péči. Lidé si prý uvědomují, že 
se musí na nákladech na péči podí-
let, vyžadují však férovější přístup, 
pokud jde o dělbu nákladů na péči a 
odpovědnosti za péči 
mezi stát a jednotliv-
ce a chtějí být zbave-
ni strachu před tím, co 
s nimi bude v případě 
potřeby dlouhodobé 
nákladné péče. V An-
glii existuje společen-
ský konsenzus, že re-
forma systému finan-
cování sociální péče je 
nezbytná.
De facto je v součas-
ně době v Anglii 152 
různých systémů soci-
ální péče. Každý míst-
ní úřad (local authori-
ty) má svůj vlastní. Růz-
ní lidé s podobnými po-
třebami péče tak mo-
hou od svých místních 
úřadů obdržet velmi 
rozdílnou úroveň pod-
pory. Týká se to přede-

vším péče domácí, jelikož u rezidenč-
ní péče existují celostátně platná pra-
vidla pro způsob jejího hrazení. U do-
mácí péče mohou místní úřady v rám-
ci obecně platné směrnice vytvářet 
své vlastní přístupy k její úhradě.
Pro ochranu lidí před extrémními ná-
klady na péči komise navrhuje „za-
stropování“ (capping) celoživotního 
příspěvku na náklady sociální péče v 
dospělosti v rozmezí 25 až 50 tisíc li-
ber. Sama komise považuje za přimě-
řenou částku 35 tisíc liber a s ní také 
v celé zprávě pracuje. To by znamena-
lo, že jakmile by jednotlivcovy nákla-
dy na péči překročily tento strop, měl 
by nárok na plnou podporu od státu.
Ne každému však jeho finanční situ-
ace umožňuje se podílet na nákla-
dech na péči. Proto by měla pokračo-
vat státní podpora lidí s nedostateč-
ným majetkem. V rámci této podpo-
ry se prověří stav žadatelových finan-
cí a majetku, a pokud celková hodno-
ta majetku nedosáhne určité úrovně, 
má žadatel nárok na státní podporu. 
Komise navrhla, aby se práh, za nímž 
žadatel nemá nárok na státní podpo-
ru, zvýšil  z dosavadních 23 500 liber 
na 100 000 liber.
Lidé, kteří vstupují do dospělosti v si-
tuaci, kdy již dostávají státní podpo-
ru, protože se s potřebou trvalé péče 
narodili, popř. tato potřeba vznikla 
v průběhu jejich předchozího živo-
ta, by měli mít nárok na pokračování 
této státní podpory bez dalšího pro-
věřování jejich majetku.

Rovněž univerzální benefity pro han-
dicapované lidi všech věkových sku-
pin by měly pokračovat jako dopo-
sud. Komise doporučila, aby vláda 
zvážila lepší propojení těchto benefi-
tů s reformovaným systémem finan-
cování sociální péče jakož i přepra-
cování příspěvku na péči tak, aby byl 
lépe vyjasněn jeho účel.
Lidé v zařízeních rezidenční péče by 
měli i nadále přispívat na krytí svých 
obecných životních nákladů, jako 
jsou náklady na stravu a ubytování, 
Komise považuje za přiměřené, aby 
se tento příspěvek pohyboval v roz-
mezí 7 až 10 tisíc liber ročně.
V rámci stručného článku nelze po-
chopitelně informovat o všech dopo-
ručeních komise. Ta si zájemci mo-
hou nalézt na internetu v příslušném 
materiálu. Zaměřím se spíše na cito-
vání příkladů, které názorně ukazu-
jí, jak by měl nový systém fungovat ve 
srovnání se systémem dosavadním. 
Zdůrazňuji, že systém důsledně odli-
šuje náklady na péči a tzv. obecné ži-
votní náklady, tj. náklady na stravová-
ní a bydlení.

ALICE – příklad osoby vyžadující 
rezidenční péči.
Alice žila sama ve vlastním domě, 
který měl cenu 180 tisíc liber. Měla 
demenci a ve věku 83 let musela být 
umístěna do rezidenčního zařízení, 
kde strávila posledních pět let svého 
života.
Za současného systému musela dce-

ra Alice dům prodat, 
aby mohla zaplatit za 
péči o matku. Plně hra-
dila všechny náklady a 
utratila přitom 165 ti-
síc liber z penze a ma-
jetku své matky.
V reformovaném systé-
mu Alice bude zpočát-
ku hradit všechny ná-
klady na péči, stravo-
vání a bydlení. Po dvou 
letech uhradí 35 tisíc li-
ber za náklady na péči 
a dosáhne stropu. Od 
tohoto okamžiku bude 
stát hradit roční nákla-
dy 18 500 liber za péči 
a Alice (resp. její dcera) 
bude hradit ze své pen-
ze pouze náklady na 
stravování a ubytování. 
Alici tak zůstane 80 %  
jejího majetku. 
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EMMA – příklad osoby, která do-
sáhla věku 18 let s právem na stát-
ní podporu.
Emma se narodila s poruchou učení, 
Matka jí zemřela, když jí bylo 35 let. 
Emma se musela přesunout do chrá-
něného bydlení. Z prodeje matčina 
domu zdědila 150 tisíc liber. Emma 
zemřela ve věku 52 let.
Za dosavadního systému Emma zís-
kávala veškerou péči zdarma až do 
okamžiku, kdy zdědila 150 tisíc. Od 
tohoto okamžiku musela ze svého 
majetku a ze svého příspěvku na péči 
hradit veškeré své náklady v chrá-
něném bydlení. Když jí bylo zhruba 
45 let, její majetek klesl pod úroveň 
14 250 liber a ona opět získala nárok 
na státní podporu.
V reformovaném systému bude 
Emma při dosažení věku 18 let po-
važována za osobu, která již dosáh-
la stropu, a stát jí bude hradit po celý 
život veškeré náklady na péči. Na ná-
klady na stravu a bydlení bude přispí-
vat částečně ze svého majetku a čás-
tečně z benefitu pro handicapova-
né (disability benefit). Ze zděděných 
150 tisíc liber utratí polovinu na stra-
vování a bydlení a zbytek peněz bude 
moci využít podle svého uvážení.

JOHN – příklad osamělého seni-
ora, který vstoupí na konci své-
ho života do zařízení rezidenční 
péče. John měl v 85 letech mrtvi-
ci. Už to doma sám nezvládl a ode-
šel do domova, který stál ročně 
28 500 liber. V domově žil 4 roky 
až do své smrti. Jeho vlastní dům 
měl hodnotu 140 tisíc liber. John 
týdně pobíral 220 liber státní 
penze a penze, na kterou si sám 
spořil.
Při současném systému John musel 
použít všechny své příjmy na zapla-
cení péče. Podle zákona mu muselo 
zbýt 22,60 liber týdně pro vlastní po-
třebu. John platil plnou úhradu své 
péče až do smrti a z hodnoty svého 
domu utratil 74 tisíc liber.
V reformovaném systému by John za-
platil 35 tisíc liber za péči a po dvou 
letech by dosáhl stropu a pak by měl 
veškerou péči zdarma. Ročně by při-
spíval 10 tisíci librami na stravování 
a bydlení. Zbylo by mu 105 tisíc liber, 
tedy tři čtvrtiny jeho majetku.

AISHA – příklad jak bude fungo-
vat prověřování majetku v refor-
movaném systému.
Aisha měla artritis a potíže s mobi-
litou, které znamenaly, že po smrti 
svého manžela (Aishe bylo v té době 
78 let) potřebovala služby domácí 
péče v rozsahu 100 liber týdně. Tyto 
služby byly částečně hrazeny státem, 
jelikož Aisha měla týdenní příjem 215 
liber a úspory 3000 liber. Aishin stav 
se zhoršoval a ve věku 80 let muse-
la být na zbývající 3 roky svého života 

umístěna v domově rezidenční péče.
V současném systému musela Ais-
ha při vstupu do domova prodat svůj 
dům v hodnotě 75 tisíc liber, aby 
mohla financovat své potřeby péče. 
Za služby v domově ročně platila 28 
500 liber s využitím peněz z prodeje 
domu, penze a benefitu pro handica-
pované. Z jejího celkového majetku 
zbylo 22 tisíc liber.
V reformovaném systému by Aishe 
bylo započteno do „zastropování“ 10 
tisíc liber, které do doby přechodu do 
domova zaplatila za domácí péči ze 
svých zdrojů. Při testu majetku by bylo 
vzato v úvahu, že jeho hodnota nepře-
kračuje 100 tisíc liber a Aisha by od 
státu získala roční příspěvek 6 500 li-
ber a tak by ze svých zdrojů platila asi 
12 tisíc liber na péči a dalších 10 tisíc 
liber jako příspěvek na stravu a uby-
tování. Aisha by dosáhla „stropu“ po 
roce a půl pobytu v rezidenční péči 
a zbývající rok a půl by přispívala pou-
ze na ubytování a stravu. Z jejího ma-
jetku by jí tak zbylo 62 tisíc liber.

THOMAS – příklad člověka s potře-
bou péče při přechodu do nového 
prostředí.
Thomasova žena zemřela a on zů-
stal sám ve vlastní velké polovině 
dvojdomku v Manchesteru. Thomas 
časem velmi zeslábl a místní úřad vy-
hodnotil jeho situaci tak, že Thomas 
potřebuje zásadní péči. Thomasův 
syn měl obavy, že jeho otec nezvlá-
dá samostatný život 
a že může upadnou 
a zranit se. Thomas 
tedy souhlasil, že se 
přestěhuje do malé-
ho bytu v Southam-
ptonu, aby byl blíže 
svému synovi.
Ve stávajícím systé-
mu Thomas nemohl 
přenést vyhodnoce-
ní svých potřeb péče 
z Manchesteru do 
Southamptonu. Mu-
sel se obrátit na svůj 
nový místní úřad a 
požádat o nové vy-
hodnocení své situa-
ce. Do doby než bylo 
vyhodnocení prove-
deno, nepobíral žád-
nou státní podporu. 
Mohlo by se dokon-
ce i stát to, že nový 
místní úřad by mu 
nepřiřkl žádnou pod-
poru.
V reformovaném sys-
tému Thomas jedno-
duše přinese své do-
savadní zhodnocení 
a nový místní úřad 
bude pokračovat ve 
vyplácení podpo-
ry až do okamžiku, 

kdy bude moci provést přehodnocení 
a rozhodnout o novém rozsahu hraze-
né péče. Jelikož práh, do něhož se po-
skytuje podpora, bude stanoven celo-
státně, Thomas bude mít garanci, že 
státní podpora bude pokračovat, ač-
koliv se vzhledem k změněným okol-
nostem pravděpodobně změní typ 
a rozsah podpory. Thomas se bude 
podílet na hrazení péče až do oka-
mžiku, kdy jeho výdaje na péči do-
sáhnou úrovně 35 tisíc liber. Poté pře-
jde hrazení nákladů na péči na stát.

Komise se jen stručně zmiňuje o tom, 
jak mají být pokryty náklady reformy. 
Uvádí možnost zvýšení stávajících 
daní, zavedení daní nových v takové 
podobě, aby alespoň část příslušné-
ho břemena přešla na ty, kteří budou 
přímo z reformy profitovat a koneč-
ně jednou z variant je i změna priorit 
v stávajících výdajích.
Další postup reformy předpoklá-
dá, že v roce 2012 bude parlamentu 
předložen návrh zákona o sociální 
péči a stanoven jízdní řád realizace 
reformy. Vláda současně spustí infor-
mační kampaň mezi obyvatelstvem. 
Od roku 2013 by měly být změny ve fi-
nancování sociální péče realizovány.

Lit.: Fairer Care Funding, The Report 
of the Commission on Funding of 
Care and Support, July 2011 – ke sta-
žení na www.rezidencnipece.cz

Ing. Vladimír Hanzl

REDAKČNÍ INFORMACE

Máte zájem dostávat více čísel 
Rezidenční péče? 
Objednejte si zasílání libovolného počtu čísel jen za ná-
kladovou cenu a poštovné. Předplatné můžete objednat 
i v průběhu kalendářního roku, vyfakturujeme vám jen 
odebrané časopisy. 
Jeden výtisk vám samozřejmě budeme zasílat zdar-
ma i nadále!

Objednávkový formulář najdete na 
www.rezidencnipece.cz, nebo nás kontaktujte osobně.
Tel.: 271 748 312, 271 747 313, 
e-mail: info@marcom-praha.cz 

Ceny:
Roční předplatné na 1 ks navíc 253 Kč
 2 ks navíc 429 Kč
 3 ks navíc 517 Kč
 4 ks navíc 528 Kč
Od 5 ks navíc roční platba 120 Kč za každé číslo 
– příklad 8 ks x 120 Kč.
Ceny jsou včetně dosud platné DPH 10 %.

Aktualizace adres:
Na našich webových stránkách www.rezidencnipece.cz si 
můžete jednoduchým způsobem zaktualizovat doručova-
cí adresu. Prosím, pokud neodpovídá jen název zařízení, 
raději údaje zaktualizujte. I tak asi občas pošta některé 
z čísel nedoručí. Pokud se vám to stane, napište a my vám 
chybějící číslo zašleme dodatečně. Za služby České pošty 
se můžeme jen omluvit.
Rezidenční péče vychází v březnu, červnu, září a prosinci.

Uvítáme vaše náměty, čemu by se měl časopis víc vě-
novat. Rádi otiskneme vaše příspěvky a komentáře. 
Tvář tohoto časopisu děláte vy! 
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ŠPANĚLSKO 
– země zaslíbená seniorům
Gerontologové i jiní vědci či pavědci 
s oblibou tvrdívají, že starší lidé jsou 
obvykle velice vázáni k jednomu mís-
tu. V rozporu s tímto tvrzením je fakt, 
že mnozí lidé po skončení výdělečné 
fáze svého života opouštějí dosavad-
ní bydliště a stěhují se do atraktivněj-
ších regionů.
Počátkem roku 2010 bylo ve Španěl-
sku oficiálně přihlášeno zhruba 350 
000 lidí ze zemí Evropské unie ve 
věku 60 a více let. Neoficiálně prý se 
jedná o více než dva miliony a Špa-
nělsko tak získalo pověst „starobin-
ce“ Evropy. Vedle příjemného klima-
tu táhne důchodce do Španělska 
také fakt, že tady za své peníze do-
stanou více než doma. A neplatí to je-
nom o zemích EU. I Švýcaři táhnou 
za sluníčkem. Jenom na samotném 
Costa Blanca, které už vtipálkové pře-
jmenovali na Costa Geriátrica, si za-
koupilo dům zhruba pět tisíc švýcar-
ských penzistů.
Mobilita seniorů se velice podceňu-
je, jejich schopnost přesunu je dnes 
podstatně větší než u dřívějších ge-
nerací. Při emigraci seniorů je jen 
zřídkakdy ekonomická nouze moti-
vem k vystěhování, i když nelze po-
přít, že stoupající sociální a životní 
náklady v zemích původu hrají u emi-
grujících penzistů nemalou roli. V po-
předí motivace však stojí klimatické 
a zdravotní důvody, jakož i snaha spl-
nit si dávný sen o vlastních čtyřech 
zdech.
Nejoblíbenější cílové oblasti evrop-
ské seniorské emigrace jsou více či 
méně totožné s destinacemi mezi-
národního cestovního ruchu. V žád-
né zemi však fenomén mezinárodní 
seniorské emigrace nedosáhl tako-
vé míry jako na španěl-
ském pobřeží. Důchod-
ci ze západní, střední a 
severní Evropy spěcha-
jí pod španělské slun-
ce. Kolik jich přesně je, 
to neví nikdo. Zdá se, že 
těch, kteří opustili svou 
rodnou zemi natrvalo a 
celoročně žijí ve Španěl-
sku, je menšina: mno-
hem rozšířenější je ná-
sledující vzorec: podzim, 
zima a jaro ve Španěl-
sku, léto doma či jiné po-
dobné kombinace.
K nejoblíbenějším seni-
orským destinacím pa-
tří Costa Blanca v pro-

vincii Alicante, Costa del Sol v pro-
vincii Malaga, Baleáry a Kanárské os-
trovy. Počátkem roku 2010 žilo v pro-
vincii Alicante oficiálně 464 tisíc ci-
zinců, z nichž pětina byla v důchodo-
vém věku. Různé studie realizované 
v tomto regionu však ukazují, že sku-
tečný počet zahraničních rezidentů, 
popř. lidí  s dlouhodobým pobytem, 
je pěti až sedminásobný. Mnoho ci-
zinců se na přihlašovacích úřadech 
obcí nepřihlásí z prostého důvodu: 
ten, kdo přesídlí do ciziny a žije tam 
nepřetržitě déle než 183 dní, musí 
počítat s krácením důchodu. A na sa-
motné Costa Blanca se počet senior-
ských rezidentů ze zemí EU odhaduje 
na půl milionu.
Na počátku 80. let minulého století 
měla penze ve Španělsku až pětkrát 
vyšší hodnotu než ve střední či sever-
ní Evropě. Na tuto skutečnost nejdří-
ve reagovali Švýcaři, kteří se jako prv-
ní začali usazovat na Costa Blanca. 
Postupně se připojovali Britové, Něm-
ci, Holanďané, Francouzi, Belgičané, 
Norové a Švédové. Rozsah infiltrace 
cizinců lze nelépe demonstrovat úda-
ji o složení obyvatelstva příslušných 
obcí. Např. v obci Rojales tvoří cizin-
ci 75 procent obyvatel. Kdyby taková 
koncentrace cizinců vznikla u nás, to 
by byl politický humbuk.
Většina zahraničních rezidentů ve 
Španělsku žije soustředěně v tzv. ur-
banizaciones.
Jedná se o zcela nové sídelní útvary 
vzniklé mimo historicky vzniklé osíd-
lení. Jejich názvy mají často interna-
cionální význam – např. El Paradiso, 
Blue Lagoon, Dream Hills nebo Gol-
den Valley. Jsou to místa bez histo-
rie a často i místa bez tváře. Jejich 

architektura připomíná architektu-
ru dvojdomků a řadových domků, ja-
kou můžete vidět v obcích kolem Pra-
hy. Propagační prospekty samozřej-
mě slibují něco jiného, hovoří o ar-
chitektonickém stylu s vlastní identi-
tou, o stylu, který má svůj původ ve 
středomořské oblasti, v němž není 
místo pro monotonii. Rodinné dom-
ky stavěné na počátku 70. let minu-
lého století v tzv. španělském venkov-
ském stylu ještě vyzařovaly určitou 
individualitu, ale později stavěná za-
huštěná sídliště čtyřdomků a apart-
mánů se podobají jako vejce vejci, 
v nichž se velmi snadno zabloudí. 
Tento typ urbanizace zároveň umož-
ňuje soustřeďování lidí ze stejného 
jazykového prostředí, takže pro běž-
ný život není znalost jazyka hostitel-
ské země potřebná.
V budoucích letech lze počítat s dal-
ším urychlením rozmanitých forem 
migrace. K dnešním oblíbeným mig-
račním cílům seniorů, jako jsou Špa-
nělsko, Portugalsko, jižní Francie, Itá-
lie, Malta, Řecko a Kypr, přibudou 
další regiony jako např. jižní Turecko 
a chorvatské pobřeží se svými více 
než tisíci ostrovy. Atraktivními ob-
lastmi pro seniory zřejmě bude i jižní 
Asie, střední Amerika a Karibik.
A jak to bude s migrací českých se-
niorů? Asi jak u koho. Mám spolu-
žáka, který již také žije ve Španěl-
sku. Ovšem on před léty utekl do 
Švédska a má tamější penzi. (Už se 
ho netýkala švédská penzijní refor-
ma v roce 2000.) V jeho případě do-
sahuje tato penze cca 80 % jeho pla-
tu před odchodem do důchodu. (Spo-
řil si ovšem také dobrovolně na dů-
chod.) A ve Španělsku má jeho pen-

ze cca 7 x větší hodno-
tu než ve Švédsku. To se 
mu to žije ve Španělsku. 
Ale ta strašná sídliště by 
mě nepřitahovala. To ra-
ději nějaký řecký ostrov. 
Kdyby můj důchod ne-
byl těch necelých 40 % 
předchozího platu a kdy-
by česká koruna měla 
stejnou hodnotu jako ta 
švédská.

Pozn.: číselné údaje po-
cházejí z pramenů Insti-
tuto Nacional de Esta-
dística, Madrid 2010

Ing. Vladimír Hanzl 



SOCIÁLNÍ
ČÁST

DOKUMENTACE
KLIENTA

VYKAZOVÁNÍ
NA ZP

STRAVOVACÍ
ČÁST

MAJETEK

SKLADY

MANAŽERSKÁ
ČÁST

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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Volejte +420 222 711 241 a domluvte si nezávaznou prezentaci programu.

Programy z rodiny Magdalena pracují na počítačích s operačním systémem Microsoft® Windows® a s internetovou podporou.
Altisima s.r.o., Kubelíkova 46, Praha 3, 130 00. Telefon:+420 222 711 241, e-mail: altisima@altisima.cz, www.altisima.cz

4  Uživatelsky příjemný program 
používaný v dietním stravování.

4  Unikátní konstrukce propojení 
dietních receptur, skladových 
karet a databáze nutričních 
hodnot.

4  Tisk jídelníčků s uvedenou 
nutriční hodnotou pokrmu 
přímo z programu.

Chytrý pomocník pro dietní 
stravovací provoz

V praxi se nám často stává, že ne-
mocnice propustí našeho klien-
ta bez léků a vypíše mu pouze re-
cept. Protože klient obvykle  není 
schopen do  lékárny dojít, musí-
me mu je v těchto případech  vy-
zvednout sami. Především ve 
dnech pracovního klidu, kdy slou-
ží jen minimální počet zaměst-
nanců, nám to vytváří velké pro-
blémy. Ve městě je otevřeno ome-
zené množství lékáren, které jsou 
od našeho domova značně vzdá-
leny, takže vyzvednutí léku může 
znamenat i několikahodinovou 
nepřítomnost zaměstnance, což 
značně ohrožuje provoz. Postupu-
jí nemocnice v těchto případech 
správně a pokud ne, jak se proti 
takovému postupu bránit?
Mgr. Věra Vonková, ředitelka domo-
va seniorů Bukov, Ústí nad Labem 

Na tento případ přímo pamatu-
je ustanovení § 27 odst. 1 zákona 

č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravot-
ním pojištění, podle něhož musí být 
pacient při propuštění z nemocnič-
ní péče vybaven léčivými přípravky 
a prostředky zdravotnické techni-
ky, které jsou hrazeny zdravotní po-
jišťovnou, na tři dny, nebo v odůvod-
něných případech i na další nezbyt-
ně nutnou dobu.  To znamená, že ne-
mocnice má při propuštění povin-
nost pojištěnci fyzicky předat všech-
ny potřebné léčivé přípravky a pro-
středky zdravotnické techniky (např. 
plenkové kalhotky) v množství po-
krývajícím minimálně třídenní po-
třebu. Oprávnění na vybavení léky 
a prostředky zdravotnické techni-
ky odpovídající této povinnosti mají 
bez rozdílu všichni pojištěnci. Zákon 
tedy neváže plnění této povinnos-
ti na schopnost propuštěného paci-
enta si léky obstarat sám či zajistit 
prostřednictvím třetích osob, např. 
příbuzného či  pobytového zaříze-
ní sociálních služeb a nemocnice se 

na takovou skutečnost nemůže od-
volávat. Pravým důvodem této nezá-
konné praxe bude s největší pravdě-
podobností skutečnost, že nemocni-
ce takto šetří značné prostředky ne-
boť náklady na takto vydaná léčiva 
a zdravotnické prostředky mají za-
hrnuty v tzv. lékovém paušálu.
Na možnost obrany proti takovému 
postupu pamatuje ustanovení § 11 
odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o ve-
řejném zdravotním pojištění ZVZP, 
podle něhož se v takovém  případě  
může pojištěnec obrátit se stížnos-
tí na vedoucího nebo zřizovatele da-
ného zdravotnického zařízení, svou 
zdravotní pojišťovnu, případně na 
příslušný orgán státní správy, kte-
rý provedl registraci zdravotnického 
zařízení. V praxi bych doporučoval 
nejdříve se pokusit zjednat nápravu 
u ředitele nemocnice a teprve poté 
se postupně obrátit na další vyjme-
nované subjekty. 

 JUDr. Eduard Kaplan

Je postup nemocnic
SPRÁVNÝ?
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Pod záštitou ministra práce a sociál-
ních věcí Jaromíra Drábka a hejtmana 
Jihočeského kraje Jiřího Zimoly se ve 
dnech 13. a 14. října v Hotelu Palcát a 
prostorách Jihočeské univerzity v Tá-
boře konal v pořadí již III. výroční kon-
gres poskytovatelů sociálních služeb 
ČR. Dvoudenní setkání bylo již tradič-
ně součástí Týdne sociálních služeb 
ČR, projektu vyhlašovaného Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR a 
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Čtvrteční program kongresu nabídl 
šesti stům účastníků řadu odborných 
příspěvků, které se tentokrát věnova-
ly především problematice sociální a 
zdravotní reformy a jejich dopadu na 
poskytování sociálních služeb a čin-
nost státní správy i samosprávy. Mezi 
další témata patřilo poskytování soci-
álních služeb neziskovým sektorem, 
městy a obcemi, naplňování práv 
osob se zdravotním postižením, aktu-
ální situace a úkoly v paliativní péči, 
problematika dlouhodobé péče a de-
terminantů jejího efektivního fungo-
vání, historie Bazální stimulace nebo 
specifika poskytování sociálních slu-
žeb na Slovensku a v Estonsku.
Galavečer na závěr prvního jednací-
ho dne kongresu obsahoval předá-
ní certifikátů „Značka kvality v soci-
álních službách“ 3 pobytovým zaříze-
ním (Zdravotně sociální služby Turnov 
– domov pro seniory, Sociální služby 
Lanškroun – domov pro seniory a Do-
mov pro seniory Zlaté Slunce, Ostra-
va) či představení letos v květnu vyda-

né publikace „Individuální plánová-
ní a role klíčového pracovníka v soci-
álních službách“. Svou premiéru zde 
mělo vyhlášení výsledků soutěže „Ná-
rodní cena APSS ČR – pracovník soci-
álních služeb“. První místo 1. ročníku 
této soutěže v kategorii „Sociální pra-

covník roku 2011“ získal na základě 
rozhodnutí odborné poroty Martin Ho-
lub z Domova Pístina (Centrum sociál-
ních služeb Jindřichův Hradec), dal-
šími odhodnocenými byly Jaroslava 
Ungrová (Domov Na Výsluní, Hořovi-
ce) a Lenka Tužová (Nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež Pohoda Kar-
viná, Slezská diakonie). V kategorii 
„Pracovník v sociálních službách roku 
2011“ zvítězila Marta Martinátová 
z Domova Odry, ocenění si v této ka-
tegorii odnesly ještě Marcela Kotíková 
(Radost, domov pro osoby se zdravot-
ním postižením ve Zlíně) a Lada Tvr-
díková (Domov Na Hrádku). Zvláštní 
ocenění „Za přínos v sociálních služ-
bách“ na galavečeru obdržel náměs-
tek generálního ředitele Úřadu práce 
ČR, donedávna ředitel odboru sociál-
ních služeb a sociálního začleňování 
MPSV Martin Žárský.
Druhý den kongresu přinesl účastní-
kům setkání v 6 odborných sekcích 
a workshopech (ekonomicko-provoz-
ní, sociální, zdravotní, terénní služby, 
dobrovolnictví v sociálních službách 
a projekt E-Qalin), na kterých probíha-
ly intenzivní diskuse odrážející mno-
hé z problémů, se kterými se posky-
tovatelé sociálních služeb potýkají ve 
své každodenní praxi.
Videozáznam i fotografie z kongresu 
a jednotlivé prezentace jsou k dispo-
zici na DVD, které si můžete objednat 
v kanceláři Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (www.apsscr.cz).

Text a foto: Zdeněk Kašpárek

V Táboře se konal III. výroční kongres 
poskytovatelů sociálních služeb ČR

Poděkování sponzorům III. výročního kongresu poskytovatelů 
sociálních služeb
Organizační výbor ve složení Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR, Ing. Jiří Herman, předseda rady občanského 
sdružení Pramen podpory, Ing. Bc. Alice Švehlová, výkonná ředitelka APSS ČR, PhDr. Marie Hermanová, ředitelka akre-
ditované vzdělávací instituce CURATIO®, Ing. Kateřina Endrštová, vedoucí kanceláře APSS ČR děkuje všem sponzorům 
a vystavovatelům za pomoc při realizaci kongresu 13. – 14. 10. 2011 v hotelu Palcát v Táboře. Organizační výbor dále vy-
slovuje poděkování všem přednášejícím, předsedajícím, dále mediálním partnerům za spolupráci při propagaci kongre-
su a Střední zdravotnické škole v Táboře za pořadatelskou pomoc v průběhu kongresu.

GENERÁLNÍ PARTNER: HARTMANN – RICO, a. s.   

HLAVNÍ SPONZOŘI: 

Sponzor galavečera: 

Ostatní sponzoři a vystavovatelé: AG FOODS Group, a. s., APOS BRNO, s. r. o., Arjo Huntleigh, s. r. o., Atotech CZ, a. s., 
Bella Bohemia, s. r. o., BONNO GASTRO SERVIS, s. r. o., CATUS, spol. s r. o., ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, o. s., Dar-
tin, spol. s r. o., Dentimed, s. r. o., DMA Praha, s. r. o., INTER META Ostrava, s. r. o., LINET, spol. s r. o., Pinnot CZ, s. r. o., 
REPO, s. r. o., Solift, s. r. o., TON, a. s., UNIDERMA, s. r. o., VVM – IPSO, s. r. o., ZEPTER International, s. r. o., ZPT VIGANTI-
CE, spol. s r. o.

Mediální partneři: Sociální služby, Ošetřovatelská péče, Rezidenční péče, Deník , časopis  Můžeš, časopis Revue 50plus

Martin Žárský 
referoval o refor-

mách činností 
veřejné správy

Zaplněný sál 
hotelu Palcát
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Cílem této individualizace je zajiš-
tění adekvátní výživy každému kli-
entovi. Především se jedná o klien-
ty, u kterých je zachycen některý z ri-
zikových faktorů malnutrice. Napří-
klad u nich dojde ke změnám v kon-
zumaci stravy, změně tělesné hmot-
nosti, mobility, zdravotního stavu 
a podobně. Sledování těchto změn 
v čase by mělo být v každém zaříze-
ní systémově zavedeno. Můžeme ku-
příkladu využít MNA dotazníků, kte-
ré pověřený personál vyplňuje v ur-
čitých intervalech, nejlépe jednou 
za jeden až dva měsíce. Jejich výho-
dou je jednoduchost, přehlednost 
a rychlé vyhodnocení změn v čase. 
Díky sledování jsou včas odlišeni 
klienti, kteří vyžadují individuální 
nutriční intervenci. 

Prvním krokem v návaznosti na zjiš-
těná rizika zůstává stanovení aktu-
álních nutričních potřeb s ohledem 
na věk, zdravotní stav a pohybové 
možnosti klienta. Měla by být vždy 
stanovena nutriční potřeba energie, 
bílkovin, tuků, sacharidů, popřípa-
dě vitaminu C. Jedině takto může 
erudovaný nutriční terapeut vyhod-
nocovat rozdíly mezi nutričními po-

třebami a jejich uspokojováním po-
mocí jednotlivých forem klinické vý-
živy. 

V praxi to znamená, že kromě indi-
viduálních nutričních potřeb musí-
me znát především nutriční hodno-
ty podávaných pokrmů v kontextu 
celodenního jídelního lístku. Víme 
tedy, co klient ve své výživě potře-
buje, víme, kolik nutrientů dodá-
váme v jednotlivých dietách každý 
den, ale ke konečnému zhodnocení 
stavu výživy potřebujeme mít také 
informace o konzumované stra-
vě. Požádáme obslužný personál 
o přesnou evidenci přijaté stravy 
klientů v riziku malnutrice do pří-
slušného tiskopisu. Je nutné spe-
cifikovat množství jednotlivých po-
travin, pokrmů a nápojů, které kli-
ent během dne konzumoval. Nutrič-
ní terapeut z těchto podkladů vypo-
čítá množství přijatých živin a ener-
gie, a následně vyhodnotí, zda je 
klient pomocí běžné stravy dosta-
tečně živen. Pokud zjistí u klienta 
nedostatečný příjem energie a zá-
kladních živin, musí si položit otáz-
ku, proč tomu tak je? Jsou správně 
nastaveny nutriční potřeby? Konzu-

muje klient celé porce? Trpí nechu-
tenstvím? 

Odpovědí na tyto a podobné otázky 
se postupně dostáváme k hledání 
řešení. Velmi důležité je vědět, kte-
ré nutrienty a v jakém množství kli-
entovi ve výživě schází, a co je pří-
činou tohoto deficitu. V neposlední 
řadě vyhodnocujeme také klientovu 
schopnost konzumovat. Jedině tak-
to můžeme danou situaci účinně ře-
šit. Nejedná se o plošně využívaná 
opatření, ale o volbu optimální for-
my výživy pro jednotlivé klienty. Ně-
kdy stačí mechanická úprava stra-
vy, využívání kompenzačních pomů-
cek, delší čas a pomoc při konzuma-
ci. V jiném případě zavedení přídav-
ků, zpravidla bílkovinných. Odliš-
nou situací je skutečnost, že klient 
není schopen konzumovat celé por-
ce podávaných pokrmů, popřípa-
dě není vůbec schopen konzumovat 
stravu per os. Ani v tomto případě 
se nejedná o důvod k hladovění. Je 
povinností každého nutričního tera-
peuta znát jednotlivé formy klinické 
výživy a jejich vzájemnou kombino-
vatelnost. Ve spolupráci s lékařem 
pak zvolit podíl jednotlivých forem 
výživy s ohledem na klientovy kon-
zumační schopnosti. Velmi důležitá 
je rovněž správná volba přípravků, 
určených pro enterální výživu. Hoj-
ně využívány bývají především vý-
robky pro sipping a pro aplikaci vý-
živy do sondy, nejčastěji PEG. Nelze 
stereotypně používat jeden prepa-
rát pro všechny klienty s nedostateč-
nou výživou. Vždy se snažíme zvolit 
přípravek, který nejlépe odpovídá 
potřebám jednotlivce. Proto je důle-
žité, aby se nutriční terapeut orien-
toval ve složení a koncentracích nut-
rietů v jednotlivých přípravcích.

Následně je potřeba vyhodnotit 
účinnost provedených opatření, po-
případě učinit jiná. Z toho vyplývá, 
že výživový stav jednotlivých klientů 
je neustále sledován a zajištění ade-
kvátní výživy se tak stává procesem, 
který je zajišťován neustále a multi-
oborově.  

Mgr. Dagmar Kovářů

Dietní systém 
v pobytových zařízeních 

sociální péče 
V minulém čísle časopisu jsme se společně zabývali zavedením a využíváním dietního 
systému tak, aby odpovídal nutričním potřebám klientů – seniorů v pobytových zaříze-
ních sociální péče. Funkční dietní systém je základem pro plošné poskytování nutrič-
ní péče. Pokud však chceme mít jistotu, že plnohodnotnou výživu dostává každý klient 
v zařízení, je potřeba učinit alespoň základní kroky v rámci tzv. „individuální nutriční 
péče“. 

POKRAČOVÁNÍ

ČESKÝ VÝROBCE 
NEREZOVÝCH 

ZAŘÍZENÍ
PRO VELKOKUCHYNĚ, 

MALÉ KUCHYŇKY, 
VYBAVENÍ PRO 

TRANSPORT 
JÍDLA

WWW.JIVA.CZ



Myslíme na dostatečný příjem bílkovin u seniorů?

Denní potřeba bílkovin

Zdroje plnohodnotných bílkovin

Vejce

Hovězí
maso

Pribináček

Polotučné 
mléko

Kapr

Plnotučný 
tvaroh

Tavený sýr

Tvrdý sýr Eidam

100 g

600 g

270 g

675 g

625 ml

250 g

175 g

70 g

125 g

Počet kusů 
na 20 g bílkovin

Potravina
Objem (g, ml)

na 20 g bílkovin

Mléčný 
puding

Jogurt

30%
t. v s.

Tělesná hmotnost seniora Denní potřeba zdravého seniora
  = 1 -  1,2 g bílkovin/kg tělesné hmotnosti1

Příklad: 60 kg 60 - 72 g bílkovin/den

Některá onemocnění (např. malnutrice, dekubity) denní potřebu bílkovin ještě zvyšují 2,3

Reference:  1. Jurašková B. a ost.: Poruchy výživy ve stáří. Medicína pro praxi 2007, 4 (11): 443-446  2. Sobotka L.: Nutrition in the elderly. Basics in clinical Nutrition, Galén 
2004, 363-383  3. European Pressure Ulcer Advisory Panel.: Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer Prevention and Treatment, 2003

Nutridrink Protein 200 ml
Potravina pro zvláštní výživu 
- potravina pro zvláštní lékařské účely

Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001
e-mail: in for ma ce@nutricia.cz, www.nutricia.cz

FibreGluten
Free

kcal

300 20g
Protein

0,6g

Materiál je určen pro odbornou veřejnost. 
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Již čtvrtým rokem tančí uživatelé 
z Diagnostického ústavu sociální 
péče Čížkovice klasické country tan-
ce a moderní americké Line Dance. 
Začátky byly krušné a mnoho taneč-
níků nevydrželo, až jich nakonec zů-
stalo sedm. Čtyři dívky a tři chlapci.
Pomalu se vypracovávali a první 
úspěchy se začaly dostavovat po pár 
náročných měsících. Postupem času  
čtyřikrát vyhráli taneční soutěž pro 
zdravotně postižené občany v Čes-
ké Kamenici a od roku 2009 veřejně 
vystupují na festivalech i při růz-
ných společenských akcích v oko-
lí pro Domovy důchodců a růz-
ná sociální zařízení i pro obecní 
akce, dětské dny a různé přehlíd-
ky, prostě pro všechny ty, kteří je 
chtějí vidět na vlastní oči.
Na svém kontě již mají 100 zda-
řilých tanečních vystoupení a 
chystají se na další v nastáva-
jící sezóně. Zní to až neuvěři-
telně, ale tanečníci již veřej-
nosti představili přes 30 tanců.
Avšak snad největším úspěchem 

zatímco na parketu se střídala sku-
pina za skupinou, tanečníci z Luca-
rino Dance seděli na pomyslném po-
títku a čekali na svůj malý pětiminu-
tový okamžik ... ten se nakonec do-
stavil. Celou sestavu zatančili bez je-
diné chybičky. A výsledek? Krásné 
2. místo bylo obrovskou odměnou za 
celoroční práci a hlavně důkazem, že 
i zdravotně postižení mohou obstát 
v soutěži s ostatními tanečními sku-
pinami.

Skupina neusíná na vavřínech a 
tvrdě nacvičuje na další vystou-
pení a hlavně nové tance na rok 
2012, které budou ještě náročněj-
ší, než ty, které tančili v roce 2011.
Skupina má vlastní internetové 
stránky – www.lucarinodance.cz, 
kde naleznete kromě hojnosti fo-
tografií z vystoupení a akcí i kon-
takty jak na DÚSP Čížkovice, tak 
přímo na vedoucí skupiny. 

Bc. Ingrid Petříčková
Vedoucí DÚSP Čížkovice

pro tanečníky byla účast na taneční 
pohárové soutěži Team Dance 2011, 
kterou 12. listopadu 2011 pořádal DK 
Litoměřice za spolupráce s tanečním 
mistrem Tomášem Mikulským. Tato 
soutěž byla pro členy skupiny úplně 
něčím novým, zcela neznámým. Byli 
plni nových dojmů a zážitků a ještě se 
museli pustit do pomyslného soubo-
je s velmi dobrými soupeři, kterými 
byli členové skupin z tanečních škol a 
kroužků. Tréma byla obrovská a kaž-
dou minutou se prohlubovala. A tak 

Taneční skupina Lucarino Dance z DÚSP Čížkovice

Krásné 3. místo pro Školu života
Slavnostním zapálením olympijského 
ohně, slibem závodníků a rozhodčích 
a tradiční hymnou Olympiády Nech-
me lásku kvést byl dne 23. 9. na stadi-
onu TJ Slezan Frýdek-Místek zahájen 
již 15. ročník Olympiády pro mládež 
s mentálním postižením v lehké atle-
tice, kterého se zúčastnilo 120 klien-
tů s mentálním postižením z celé re-
publiky a jako již tradičně zástupci 
Slovenska a Polska.
V rámci integrace postižených spo-
luobčanů zaplnili tribunu diváci 
- žáci základních a středních škol 
okresu Frýdek-Místek.
Každoroční tradicí je, že se zástupci 
těchto škol účastní vloženého závo-
du- běh na 1000 m. Letos se do spor-
tovního klání žáci zapojili v počtu 
25 závodníků.
K důstojnosti tohoto jubilejního roč-
níku přispěli svým kulturním vy-
stoupením žáci Základní školy z Lís-
kovce a během sportovního klání 
také zpěvačka Heidi Janků.

Družstvo Školy života A se v tomto 
jubilejním ročníku umístilo k vel-
ké radosti domácích na krásném 
3. místě.
Celkově tento ročník vyhrálo druž-
stvo Praktické školy z Nového Jičí-
na a druhý byl SK Medvědi z Ostra-
vy Třebovic.
Vítězové získali diplom, medaile, 
dort a putovní pohár Primátora měs-
ta Frýdku-Místku Mgr. Petra Cvika.
Závodilo se jako vždy v disciplínách: 
běh na 50 a 400 m, hod kriketovým 
míčkem, skok do dálky, štafeta 5 x 
80 m a přetahování lanem.
Autor tohoto léty ověřeného projek-
tu a ředitel Denního stacionáře Ško-
ly života Gunther Kuboň, který v pra-
xi přispívá k integraci dvou světů 
– jak nás, zdravých, tak handicapo-
vaných, je zastáncem myšlenky, že 
shlédnutí a zapojení se do této mi-
mořádné akce a jim podobných, je 
pro studenty větším přínosem než 
několik hodin občanské výchovy 
v učebnách.
Pan Kuboň ve svém proslovu při za-
hájení akce uvedl, že věří, že také 
v dalších letech nám budou stále na-
kloněny městské i krajské organi-
zace a sponzoři, abychom z tohoto 
dobře rozjetého vlaku nevystoupili 
a dále měli možnost rozdávat radost 
potřebným.
 

Dana Vaňková
vychovatelka Denního stacionáře 

Škola života ve Frýdku-Místku 
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