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Americká ekonomika je z nej-
horšího venku. Příznivé očeká-
vání vykazuje i ekonomika ně-
mecká, náš nejvýznamnější ob-
chodní partner. U nás jsou evi-
dentně očekávání mnohem hor-
ší. Inflace roste, podniky si stě-
žují na nedostatek, popř. špat-
nou strukturu zakázek, šetří se 
kde se dá. Šetření postihlo i ča-
sopis Rezidenční péče – náš do-
posud největší inzerent z úspor-
ných důvodů stáhl veškerou in-
zerci. V této souvislosti vyzý-
vám naše čtenáře: následujte 
příklad této firmy a šetřete taky. 
Však teď už víte, kde.

Ale vraťme se k makroekono-
mii. V naší současné ekono-
mické situaci bude velice důle-
žité, jakou hospodářskou po-
litiku bude vláda dělat. Osob-
ně si myslím, že by měla vyho-
vět opatrným náznakům ne-
dávné mise Mezinárodního mě-
nového fondu a zastavit fiskál-
ní restrikce. Důležité je stabi-
lizovat schodek a změnit sys-
tém zdanění fyzických osob, 
který prospěl pouze skupinám 
lidí s vysokými příjmy a nepro-
spěl příjmové straně státního 
rozpočtu. Nemyslím si, že je tře-
ba snižovat letošní výdaje státu 
o 25 miliard, jak chce Kalousek. 
Takové opatření dále zpomalí 
českou ekonomiku a prohloubí 
její propad. A rovněž je nezbyt-
né zastavit důchodovou refor-
mu, která se příští rok může stát 
zdrojem dalších obrovských 
problémů, neboť razantně zvýší 
manko důchodového účtu. (Ne-
jsem proti druhému pilíři, ale ne 
teď a v této podobě.)

Významnou roli ve vývoji eko-
nomiky hrají očekávání jednot-
livců a firem. Změna negativ-
ních očekávání na optimistická 
by pozitivně ovlivnila vývoj eko-
nomiky i celé společnosti. Této 
změny lze docílit výše zmíně-
nými opatřeními. Modleme se, 
aby Kalouska a spol. osvítil 
duch svatý. Pokud se tak ne-
stane, budeme příští rok pla-
kat nad objemem prostředků 
pro sociální služby mnohem 
víc než letos.

Ing. Vladimír Hanzl

S jakými pocity jste přijala roli Ro-
zárky Malé v televizním seriálu Ži-
vot je ples, který se v současné 
době těší poměrně značné divác-
ké přízni, přestože je tento seriál 
„o radostech a strastech v každém 
věku“ primárně věnován seniorům 
a jejich životu v domově pro senio-
ry? Jak se Vám líbí role Rozárky 
a její životní příběh? 
Byla jsem mile překvapena skutečnos-
tí, že hlavními hrdiny seriálu jsou se-
nioři. Předpokládám, že autorka scé-
náře, Irena Obermannová, si musela 
mnoho údajů a faktů ověřovat v praxi, 
v domovech pro seniory. Některé situ-
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           STÁŘÍ 
jako stav mysli
Herečka Daniela Kolářová, členka souboru Divadla na Vinohradech, si na ne-
zájem režisérů rozhodně stěžovat nemůže. Nepočítáme-li nepřehlednou řadu 
jejích divadelních rolí, které od svého vstupu na profesionální divadelní scé-
nu v roce 1968 do dnešních dnů vytvořila v Divadle S. K. Neumanna a od roku 
1971 také ve vinohradském divadle, má na 
svém kontě více než osmdesát filmových 
a televizních rolí, z nichž mnohé, napříč 
její hereckou kariérou, utkvěly v srd-
cích několika diváckých generací. Zdá 
se však, jako by ty nejkrásnější čeka-
ly spíše na zralejší věk inteligentní he-
rečky, která dokáže tyto herecké pří-
ležitosti uchopit takovým způso-
bem, že dojímají a zneklidňují zá-
roveň a nutí diváka přemýšlet 
o vyšších hodnotách života. 
Však také v posledních letech 
sklízí cenné umělecké úspěchy: 
za herecký výkon v roli Matky 
v inscenaci U cíle Thomase Ber-
nharda v pražském Divadle Ko-
medie získala koncem března 
2005 Cenu Alfréda Radoka. 
K jejím nejnovějším televiz-
ním úlohám patří role Rozárky 
Malé v komediálně laděném seri-
álu České televize o životě seniorů 
v režii Petra Slavíka „Život je ples“, 
uvedeném na televizní obrazovky 
v lednu letošního roku. I to byl je-
den z důvodů, proč jsme paní Da-
nielu Kolářovou požádali o rozho-
vor pro časopis Rezidenční péče. 

Seniorský věk 
z pohledu 
herečky Daniely 
Kolářové

ace a osudy lidí jsou šokující (např. pří-
chod Rozárky „na dva týdny“ nebo do-
mácí týrání jiné ze seriálových postav,  
ztělesněné Radoslavem Brzobohatým), 
ale čas od času se v médiích dočítáme 
o ještě horších případech... Postavu Ro-
zárky jsem „objala“ pro její tichou sluš-
nost. Při představě, že celý svůj pro-
duktivní život pracovala jako učitelka 
v mateřské  škole, jsem si uvědomila, 
že je to jedna z těch profesí, které lidé 
dělají z lásky a s láskou.

Jak vnímáte život lidí v domovech 
pro seniory? Myslíte si, že ten 
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Rozhovor s Mgr. Martinem Žárským, náměstkem generálního ředitele Úřadu práce ČR

VEŘEJNÁ SLUŽBA
A JAK JI VYUŽÍT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE

Institut veřejné služby 
je od 1. 1. 2012 převeden 
pod úřady práce. Jaké 
k tomu byly důvody 
a jak převod proběhl?
Veřejná služba byla převe-
dena z obcí na Úřad práce 
ČR v rámci Sociální refor-
my I, která přinesla celou 
řadu změn v systému nepo-
jistných sociálních dávek. 
Do konce roku 2011 veřej-
nou službu organizovaly obce v pro-
vázanosti na dávky pomoci v hmotné 
nouzi, od roku 2012 již veřejná služ-
ba není prostředkem bonifikace dá-
vek pomoci v hmotné nouzi a změ-
nila se v nástroj aktivní politiky za-
městnanosti Úřadu práce ČR. 

Přípravy na přechod veřejné služby 
byly zahájeny již na podzim 2011, kdy 
Úřad práce ČR uspořádal dva kulaté 
diskusní stoly s obcemi a neziskový-
mi organizacemi. V té době si ÚP ČR 
načrtl základní koncepci pojetí ve-
řejné služby a oslovil jak tehdejší or-
ganizátory veřejné služby, tak nové 
potenciální organizátory. Základem 
bylo navázání na zavedený systém 
veřejné služby a zužitkování zkuše-
ností s dobrou praxí veřejné služ-
by. Celkově mohu zhodnotit, že pře-
chod veřejné služby z obcí na Úřad 
práce proběhl hladce, převážná vět-
šina subjektů, které organizovaly ve-
řejnou službu v loňském roce, měla 
zájem pokračovat. Za úspěch Úřadu 
práce ČR považuji fakt, že se nám po-
dařilo značně rozšířit síť organizáto-
rů veřejné služby, a to jak kvantitativ-
ně, tak kvalitativně. 

Jaký je v současné době zájem 
o veřejnou službu?
Jak jsem zmínil, máme širokou síť or-
ganizátorů veřejné služby a stále jich 
přibývá. Koncem února 2012 má Úřad 
práce ČR uzavřené smlouvy o výkonu 
veřejné služby s více než 1400 subjek-
ty. Z toho je přes tisíc obcí (v loňském 
roce organizovalo veřejnou službu 
cca 600 obcí), ale také 166 nezisko-
vých organizací, 24 domovů důchod-
ců, 38 škol nebo 10 nemocnic. Jak vi-
díte, zájem je značný, velikou zásluhu 
na tom mají koordinátoři veřejné služ-
by na krajských pobočkách Úřadu prá-
ce ČR, kteří tuto síť budují. 

Počet míst ve veřejné službě se 
má v letošním roce výrazně zvý-

šit. Jak mají postupo-
vat poskytovatelé, kteří 
mají zájem, aby v jejich 
zařízeních byla vykoná-
vána veřejná služba, 
a jaké podmínky mají 
splnit?
Ministerstvo práce a soci-
álních věcí skutečně před-
pokládá, že v průběhu le-
tošního roku vykoná veřej-
nou službu až 50 tisíc klien-

tů úřadů práce. Jak jsem zmínil, na 
každé krajské pobočce Úřadu práce 
ČR je koordinátor veřejné služby, kte-
rý je pověřen komunikací se subjek-
ty, které mají zájem o veřejnou služ-
bu. Našeho koordinátora může kon-
taktovat jakýkoliv subjekt. V zása-
dě základní podmínkou, kterou je 
nutno splnit, je výkon činností, kte-
ré jsou ve veřejném zájmu a navíc vý-
kon těchto činností nesmí nahrazo-
vat standardní pracovní místa u sub-
jektu. V souhrnu lze říci, že úřad prá-
ce nabízí pro veřejnou službu výběr 
vhodných vykonavatelů, pojištění od-
povědnosti (nyní proplácí náklady na 
toto pojištění, v blízké době bude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu pro 
všechny vykonavatele VS). Dále po-
skytuje ÚP podporu dalšími nástro-
ji aktivní politiky zaměstnanosti - ve-
řejně prospěšnými pracemi a spole-
čensky účelnými pracovními místy, 
provozuje informační systém. Sub-
jekt by naproti tomu měl být připra-
ven pracovat s vykonavateli, přidělo-
vat jim práci, kontrolovat její prove-
dení, hodnotit vykonavatele. 

Jaké pracovní pozice by mohli 
uchazeči o zaměstnání vykoná-
vat v zařízeních sociálních slu-
žeb?
Je řada oblastí činností, které si do-
posud poskytovatelé sociálních slu-
žeb nemohou vůbec dovolit zajistit či 
je nakupují jako služby od jiných sub-
jektů. Například mohou zajistit veřej-
nou službou pomocné práce při úkli-
du, údržbě budov a zeleně, v admi-
nistrativě. To jsou ovšem běžné čin-
ností veřejné služby i u jiných sub-
jektů. Zařízení sociálních služeb mo-
hou ale vykonavatele veřejné služ-
by zapojit i do práce s klienty, niko-
liv samostatně, ale vždy pod dohle-
dem odborného pracovníka zaříze-
ní. Představuji si například (a vím, že 
v řadě případů to tak již funguje), že 
by vykonavatelé veřejné služby moh-

li klienty doprovázet na procházce či 
do obchodu nebo k lékaři, předčítat 
jim, dělat společníky při volnočaso-
vých aktivitách a podobně. 

Jaké výhody přinese poskytova-
telům veřejná služba? Nebude to 
pro ně spíš nárůst administrati-
vy a nárok na organizační zále-
žitosti?
Otázka výhod veřejné služby úzce sou-
visí s předchozí odpovědí. Nemyslím 
si, že by mělo dojít k nárůstu adminis-
trativní a organizační zátěže. Naopak, 
aby tomu tak nebylo, nabízí Úřad prá-
ce ČR dva nástroje. Jedním z nich je 
informační systém, který by měl maxi-
málně usnadnit administrativu a ko-
munikaci s úřadem práce. Druhým, 
a jistě velmi zajímavým nástrojem, 
jsou veřejně prospěšné práce a spo-
lečensky účelná pracovní místa, která 
jsem již zmiňoval. Jejich prostřednic-
tvím může daný subjekt zajistit prak-
tickou stránku veřejné služby, tedy pří-
mo organizaci a přidělování práce, 
pracovních pomůcek a nástrojů.  

Jsou i nějaká rizika? Jak např. 
budou moci poskytovatelé kont-
rolovat uchazeče a ovlivňovat je-
jich výkon?
Kontrola vykonavatelů veřejné služ-
by je z podstaty věci součástí kompe-
tencí subjektů, které veřejnou službu 
organizují. Při výkonu veřejné služby 
budou mít vykonavatele „na očích“ 
a počítáme s tím, že budou vykona-
vatele a jejich pracovní výkony také 
hodnotit. Kladné hodnocení může 
být pro klienty „vstupenkou“ pro pře-
chod na veřejně prospěšnou práci 
nebo i na volný trh práce. Pokud se 
ptáte na možná rizika, lze je spatřovat 
v tom, že někteří vykonavatelé mo-
hou být „problémoví“ jak po strán-
ce pracovní morálky, tak i v chování 
a komunikaci. Ovšem pokud některý 
klient bude zásadním způsobem po-
rušovat pravidla veřejné služby, musí 
to vždy subjekt ohlásit úřadu práce, 
který bude takovou situaci s klientem 
řešit. Úřad práce ČR ovšem bude usi-
lovat předcházet takovým situacím 
výběrem vhodných klientů ke kon-
krétnímu subjektu, ale bohužel ani 
sebepečlivějším výběrem zcela neza-
mezíme takovým situacím. 

Děkujeme za rozhovor.

Lenka Kaplanová
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„seriálový“ představuje jen ja-
kýsi televizní ideál anebo je 
srovnatelný s realitou? Máte 
v tomto směru nějakou osobní 
zkušenost s tímto prostředím? 
Vidíte život v domově pro senio-
ry spíše jako pozitivní možnost 
prožití zbytku života anebo je 
těmto lidem lépe v kruhu rodi-
ny?
Optimální by bylo, kdyby senioři 
mohli žít doma. Ale je tu ještě hod-
ně dalších okolností. Seriálový dům 
pro seniory je spíše „hozenou ruka-
vicí do ringu“ naší společnosti. Mám 
za sebou osobní zkušenost se svou 
maminkou, když přestala být so-
běstačná. A  (ráda) musím přiznat, 
že v městské části, kde bydlela, se 
nám snažili vyjít vstříc, v Domě pe-
čovatelských služeb jí nabídli gar-
sonku. Ale maminčin psychický i fy-
zický stav se tak rychle zhoršil, že 
k přestěhování už nedošlo. Zjišťo-
vala  jsem  tehdy nabízené podmín-
ky i služby a byla jsem pozitivně pře-
kvapená. Zároveň jsem si uvědomi-
la, že hodně záleží na podmínkách, 
které seniorům vytvoří sociální po-
litika místních zastupitelstev i kvali-
ta vedení domů pro seniory. V kaž-
dém případě rozhodnutí žít či nežít 
v takových zařízeních by mělo být 
svobodné a dobrovolné.

Z pohledu úspěšné herečky di-
vadelní, filmové i televizní, vní-
máte „seniorský“ věk jako vý-
hodu? 
Především nemáme šanci vybrat si 
mezi tím, zda chceme: Být, nebo ne-
být seniorem. Když se v takové ži-
votní fázi ocitáme, je důležité k ja-
kým mravním a společenským hod-
notám jsme se dobrali či nedobra-
li. Myslíme pozitivně, máme plány, 
chceme se ještě něco učit? Nebo 
všechno negujeme? Je to psychic-

ká kondice, myslím, a od ní se od-
víjí i kondice fyzická. Když si dáme 
práci s pozitivním postojem, pak se-
niorský věk není nevýhoda. A tady 
někde je „jádro pudla“. Proč izolo-
vat seniory od ostatních věkových 
skupin, když jejich zkušenosti jsou 
tak cenné ve všech profesích? V pří-
padech „mladých dynamických pra-
covních celků“ jsou ti mladí odsou-
zeni k opakování chyb a omylů, kte-
ré mají zkušení lidé za sebou. Proto 
si myslím, že je dobré hledat takové 
modely, kde lidé existují pohroma-
dě, v přirozených věkových skupi-
nách. Doma i profesně. Jsem svým 
starším kolegům z divadla vděčná 
za mnoho věcí, které jsem se od nich 
naučila. Třeba za trpělivost a umění 
naučit se dobře a pozorně číst texty 
divadelních her. Za schopnost umět 
přijímat připomínky od režiséra 
s vědomím, že kdo nás vidí z hle-
diště, vidí naše chyby. Nebo také za 
etická pravidla práce na jevišti...

Co si myslíte o postojích sou-
časné společnosti k seniorům 
nebo k lidem handicapovaným, 
ať již tělesně nebo mentálně? 
Domníváte se, že mají rovné pří-
ležitosti, že je jim věnována ta-
ková pozornost a úcta, jakou by 
si zasluhovali?
Když sleduji v médi-
ích proměnlivá pra-
vidla v sociální ob-
lasti, jsem dost ne-
klidná. Jsem srozu-
měna s faktem, že 
stát nemůže udě-
lat úplně všechno a 
jeho pokladna je li-
mitovaná příjmem 
z daní. Ale pravidla 
a zákony pro nejo-
hroženější skupiny 
občanů, kam jistě 
patří handicapova-

ní a senioři, přestávají mít logiku. 
Viz vyplácení sociálních dávek na 
úřadech práce a kolapsové stavy 
úředníků i příjemců, když peníze ne-
dostanou. Z úst premiéra jsem sly-
šela, že sociální státy v Evropě kola-
bují. Znamená to snad, že se náš stát 
vzdá jakékoli zodpovědnosti za soci-
ální oblast? Neslyšela jsem, že kola-
buje Švédsko či Norsko, země, kde je 
sociální oblast dobře ošetřená! Ne-
mohli bychom se od nich poučit? 
Domnívala jsem se, že vzhledem 
k minulosti, kdy byli handicapovaní 
lidé i senioři odkládáni do ústavů, 
se otevírají možnosti cílené a dob-
ře kontrolovatelné činnosti, jak nao-
pak zkvalitňovat životy těchto ohro-

žených skupin. Jak 
jsem výše uvedla, je 
KDE se informovat. 
Jsem vždy potěše-
ná, čtu-li nebo sly-
ším zprávy o tom, 
že tam a tam existu-
jí bezbariérové plo-
šiny v dopravních 
prostředcích, nebo 
vznikají sociální by-
ty. Velmi pozorně bu-
du sledovat progra-
my politických stran, 
které se budou 
ucházet o přízeň vo-
ličů ve volbách do 
Parlamentu České 
republiky.

Připomeňme ještě na závěr, že 
paní Daniela Kolářová rozhod-
ně nežije pouze světem divadla, 
filmu a televize. V polistopado-
vé éře, v letech 1990 až 1992, se 
angažovala politicky a byla po-
slankyní České národní rady. 
V současné době se věnuje pře-
devším charitativní činnosti. Je 
předsedkyní správní rady Na-
dace Duha, pečující o dospě-
lé lidi s mentálním postižením. 
Za úspěch považuje vybudování 
stacionáře s chráněnými dílna-
mi a byty v pražských Měcholu-
pech. 

Rozhovor připravila: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Foto na obálce: E. Schmiedberger 
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Dotační řízení skončilo, 

ZAPOMEŇTE…
Asociace krajů odhaduje, že pro rok 2012 chybí na dofinancování sociálních služeb 2 miliardy korun. Vzniká 
seznam bezprostředně ohrožených poskytovatelů sociálních služeb včetně termínů, kdy ukončí svoji čin-
nost. Redakce se obrátila na některé kraje s žádostí o jejich názor na současnou situaci ve financování so-
ciálních služeb, a o shrnutí požádala Asociaci krajů.

M O R A V S K O S L E Z S K Ý  K R A J

Pro letošní rok má kraj v rozpoč-
tu na financování sociálních slu-
žeb deficit 220 mil. Kč. Čím je de-
ficit způsoben a které typy slu-
žeb nejvíc postihne?
 
V rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost realizoval Mo-
ravskoslezský kraj individuální pro-
jekt „Podpora a rozvoj služeb sociální 
prevence v Moravskoslezském kraji“ 
(dále jen „individuální projekt“), čímž 
de facto šetřil finanční prostředky ze 
státního rozpočtu, kdy stát na vybrané 
služby sociální prevence nedal ani ko-
runu. Celkový rozpočet uvedeného in-
dividuálního projektu činil na období 
2009–2011 více než 595 mil. Kč, čímž 
se podařilo zajistit finanční prostřed-
ky na provoz vybraných služeb soci-
ální prevence v daném období. Roční 
objem finančních prostředků na zajiš-
tění sítě služeb sociální prevence z in-
dividuálního projektu v roce 2011 tvo-
řil cca 225 mil. Kč. Pro jednotlivé po-
skytovatele sociálních služeb, tedy ne-
jen pro poskytovatele služeb sociální 
prevence, znamená další výrazný růst 
nákladů od 1. 1. 2012 zákonem zvýše-
né DPH a rovněž neustále se zvyšující 
ceny energií.  
Poskytovatelé služeb sociální pre-
vence, kteří v letech 2009–2011 čer-
pali prostředky z uvedeného indivi-
duálního projektu kraje, vstoupili do 
dotačního řízení Ministerstva práce 
a sociálních věcí a požádali na letoš-
ní rok o dotaci ze státního rozpočtu, 
objem prostředků na dotace je však 
ve státním rozpočtu meziročně více 
méně stejný.

AMBICÍ KRAJE NENÍ SUPLOVÁNÍ ROLE STÁTU
Mgr. Pavel 
Olšovský

vedoucí 
oddělení vztahů 
k veřejnosti
Moravskoslezský 
kraj 

Pro udržení stávající sítě sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji 
tedy opravdu chybí 220 mil. Kč. Ze 
všeho nejvíce se zmíněný deficit do-
tkne služeb sociální prevence, nejví-
ce pak služeb azylové domy, sociál-
ně terapeutické dílny, nízkoprahová 
denní centra, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež či sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi. Znač-
né problémy však bude mít i řada po-
bytových služeb sociální péče zejmé-
na těch, které jsou zřizovány nevlád-
ními organizacemi či malými obce-
mi.
 
Předpokládáte, že vám stát ještě 
pomůže? A když ne, jak hodláte 
situaci řešit?
 
Vzhledem k výše uvedenému defici-
tu 220 mil. Kč hrozí zcela reálně ko-
laps převážně služeb sociální pre-
vence na celém území Moravskoslez-
ského kraje. Tuto situaci bez účasti 
státu nelze zvládnout. Již dnes víme, 
že jednotliví poskytovatelé se nevy-
hnou propouštění zaměstnanců. Za 
stávající situace je tady reálné riziko 
uzavření 117 sociálních služeb, což 
povede k úbytku přibližně 465 pra-
covních míst a 831 lůžek v pobyto-
vých zařízeních. Takovýto zásah do 
rozsahu poskytovaných sociálních 
služeb na území Moravskoslezského 
kraje může přivodit ohrožení celkové 
stability sítě sociálních služeb v kraji.
 
S ohledem na stávající situaci ve fi-
nancování sociálních služeb v letoš-
ním roce Moravskoslezský kraj vy-
hlásil dotační program na podporu 
financování běžných výdajů souvise-
jících s poskytováním sociálních slu-
žeb v našem kraji pro služby, které 
výpadek finančních prostředků po-
cítily nejvíce. Tento dotační program 
nahradil dotační program na podpo-
ru zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském 
kraji, který byl vyhlašován od r. 2008. 
Samotný dotační program zname-

ná snahu o zmírnění již popsané-
ho negativního stavu ve financová-
ní sociálních služeb, není a ani ne-
může být jeho řešením. V současné 
době není v možnostech kraje deficit 
ve výši 220 mil. Kč nahradit. Ambicí 
kraje není suplování role státu v této 
oblasti. Moravskoslezský kraj vede 
a i nadále povede ve spolupráci s ob-
cemi a poskytovateli sociálních slu-
žeb jednání s ústředními orgány 
s cílem nalézt přijatelné řešení pro 
všechny zainteresované strany tak, 
aby bylo zajištěno financování soci-
álních služeb na území kraje na úrov-
ni předchozího roku.
 
Jak vypadá situace s financová-
ním pobytových sociálních slu-
žeb pro letošní rok?
 
Pobytové služby sociální péče jsou 
částečně hrazeny z úhrad uživatelů 
služeb, vč. příspěvku na péči, z dota-
cí obcí a dotací ze státního rozpoč-
tu. Dotace ze státního rozpočtu pro 
r. 2012 na pobytové služby byly v prů-
měru kráceny o 15 % oproti loňské-
mu roku. Toto krácení však neby-
lo prvním v řadě, dotace na sociál-
ní služby klesají postupně od r. 2008. 
V r. 2011 bylo krácení dotací u poby-
tových služeb v průměru o 12 % opro-
ti r. 2010, pokles za dva roky tudíž 
představuje krácení přibližně o jed-
nu čtvrtinu, což pro mnohé pobytové 
služby znamená, že se ocitly na samé 
hranici udržitelnosti služby. V dů-
sledku krácení dotací museli jednot-
liví poskytovatelé přistoupit k maxi-
málním úsporám nákladů, vedou-
cích ke zmírnění dopadu výše uvede-
ného poklesu finančních prostředků 
pro letošní rok. Tato holá fakta pak 
mají pochopitelně zásadní vliv na 
kvalitu poskytovaných služeb. 
 
Podstatně horší je situace u poby-
tových služeb sociální prevence, tj. 
u azylových domů, u kterých přiděle-
ná dotace ze státního rozpočtu tvo-
ří např. jen 30 % částky, kterou služ-
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ba disponovala z individuálního pro-
jektu a mnozí poskytovatelé mají fi-
nanční prostředky maximálně do 
30. 6. letošního roku.
 
Moravskoslezský kraj investuje 
výrazně do projektů transforma-
ce a humanizace sociálních slu-
žeb. Předpokládáte, že po dokon-
čení všech projektů kraj ušetří na 
financování transformovaných 
služeb sociální péče, nebo nao-
pak bude tento provoz dražší?
 
V rámci transformačního procesu je 
potřeba si uvědomit, že celý proces 
je náročný mimo jiné z pohledu dél-
ky jeho trvání. Skutečnost, že uživa-
telé přecházejí do nových sociálních 
služeb postupně, sebou přináší zvý-
šené nároky mimo jiné na personál, 

a to jednak jeho početním navýše-
ním a jednak požadovanou odbor-
ností, což se pochopitelně promítá 
do zvyšování nákladů poskytovate-
le transformované služby. Na druhou 
stranu však stávající nevyhovující ob-
jekt, kdy cílem transformačního pro-
cesu je jeho opuštění, představuje 
v rámci celého transformačního pro-
cesu „zátěž“, se kterou poskytovatel 
transformované služby musí počítat. 
Provozní náklady (energie, oprava, 
údržba) a náklady na personál, peču-
jící o „zbývající“ část uživatelů, trans-
formovanou sociální službu přechod-
ně prodražují. Cílem je tedy stávající, 
nevyhovující objekt opustit a stabili-
zovat kvalifikovaný personál, včetně 
provozních nákladů. Po dokončení 
procesu se pak na druhou stranu si-
tuace finančně stabilizuje, část akti-

vit původně zabezpečovaná výhrad-
ně personálem (např. strava, péče 
o domácnost, úklid společných pro-
stor) si zajišťují lidé sami či z přiro-
zených zdrojů komunity nebo v pod-
mínkách komunitního života zcela 
odpadají, budovy jsou ve výrazně lep-
ším energetickém stavu. Všechny po-
sledně zmiňované činnosti skuteč-
nosti zase nově budované alternativ-
ní služby činí levnějšími. V konečném 
důsledku tak po dokončení trans-
formačních procesů máme za více 
méně srovnatelnou výši financí služ-
by v nesrovnatelně lepším prostředí, 
s větším množstvím personálu a vý-
razně individualizovanou podporou 
a péčí. Růst kvality tak nesrovnatelně 
převyšuje růst nákladů. Rostoucí za-
městnanost je jen vedlejším, byť vel-
mi žádoucím dopadem.

AKTUÁLNÍ TÉMA

Z L Í N S K Ý  K R A J

SITUACE SE STÁVÁ NEÚNOSNOU
Mgr. Taťána 
Nersesjan
 

radní pro 
sociální věci, 
národnostní 
otázky 
a menšiny

Jak jste spokojeni s výší dota-
ce na sociální služby pro letoš-
ní rok? 

Letos v porovnání s loňským rokem 
chybí službám ve Zlínském kraji na 
provoz 120 milionů korun. Pro větši-
nu služeb sociální prevence (tj. azylo-
vé domy, sociálně-terapeutické dílny, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mlá-
dež apod.) skončil totiž evropský pro-
jekt, v rámci kterého plynulo do slu-
žeb přes 100 milionů ročně, a nejen 
že ministerstvo nezajistilo včas další 
navazující projekt, ale ani tyto služ-
by nezařadilo v dostatečné výši do 
dotačního řízení MPSV. Ministerské 
dotace pro Zlínský kraj i přes výpa-
dek evropských peněz dokonce ještě 
meziročně poklesly o dalších téměř 
20 milionů korun. A to zdaleka ve fi-
nancování sociálních služeb loni ne-
byla ideální situace, objem dotací 
každoročně klesá již několik let. Tak-
že dnes jsou mnozí poskytovatelé 
i uživatelé služeb v ohrožení, obrace-
jí se na obce i na kraj a snaží se od-
vrátit konec poskytování služby.

Celé oblasti sociálních služeb totiž 
chybí systém, a zatímco kraje mají 

povinnost tvořit strategické doku-
menty v podobě střednědobých plá-
nů rozvoje sociálních služeb na svém 
území, ministerstvo podobný doku-
ment na národní úrovni doposud ne-
vytvořilo. Poskytovatelé služeb i sa-
mosprávy měst a kraje jsou tudíž kaž-
doročně v nejistotě a i krajské strate-
gické plány ve světle mizerných dota-
cí pozbývají svůj smysl. Ministerstvo 
musí říct, co chce, jak má vypadat síť 
služeb a jak bude financována.

Které typy služeb jsou nejvíce 
ohroženy?

Letos nebyly dostatečně podpořeny 
dokonce ani ty sociální služby, které 
jsou prioritní a navazují na projekty 
realizované ministerstvem s podpo-
rou fondů EU, a to je Národní strate-
gie ochrany práv dětí nebo Transfor-
mace pobytových sociálních služeb 
v jiné druhy sociálních služeb, po-
skytovaných v přirozené komunitě 
uživatele a podporující sociální za-
členění uživatele do společnosti.

Z hlediska podpory ze státního roz-
počtu jsou ve Zlínském kraji nejo-
hroženější následující typy služeb, 
dříve financované prostřednictvím 
evropského projektu: azylové domy 
pro ženy a matky s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi, sociálně terapeutické dílny pro 
zdravotně postižené, sociální reha-
bilitace, nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež, nízkoprahová denní 
centra pro lidi bez přístřeší, inter-
venční centrum pro oběti domácího 
násilí a terénní programy. Tyto služ-
by obdržely od ministerstva dotace 

v rozpětí mezi 8 až 50 % požadavku, 
některé z nich nedostaly vůbec nic.

Jak vypadá situace s financová-
ním pobytových sociálních slu-
žeb?

Pobytová zařízení, jako jsou například 
domovy pro seniory či domovy pro lidi 
se zdravotním postižením, trápí začát-
kem letošního roku také výrazný vý-
padek ve financování. Pobytové služ-
by obdrží na letošní rok o 15 % menší 
státní dotace než v předchozím roce, 
a to ke snižování dotací dochází už 
několik let po sobě. Mimo úbytku stát-
ních dotací, který se po službách so-
ciální prevence dotýká nejvíce právě 
pobytových služeb, dochází v těchto 
dnech k problémům s úhradami zdra-
votní péče Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou.
Pobytové služby jsou totiž financo-
vány ze tří hlavních zdrojů. Jednak 
právě financemi ze státního roz-
počtu, dále úhradami od uživatelů, 
které mají ze zákona svá omezení, 
a do třetice úhradami zdravotních 
pojišťoven za zdravotní péči. Bohu-
žel i v poslední položce došlo letos 
k problémům. 
Jedná se o proplácení výkonů jako 
je v převážné většině podávání 
léků uživatelům sociální služby, ale 
i převazy, odběry biologických vzor-
ků apod. Pobytová zařízení mají na 
úhradu této péče s Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou (VZP) podepsá-
nu smlouvu do roku 2015. Přesto-
že ve smlouvě je hodnota bodu sta-
novena na 1,03 Kč, pojišťovna už ně-
kolik let proplácela pouze 90 halé-
řů za bod, prý v souladu s úhradovou 
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Ú S T E C K Ý  K R A J

Jak jste spokojeni s výší dota-
ce na sociální služby pro letoš-
ní rok? 

Spokojeni samozřejmě nejsme. Do-
mníváme se, že nebylo dostatečně 
zohledněno financování služeb z in-
dividuálního projektu a nejsou ni-
jak zohledněny zvyšující se náklady, 
některé určované státem (např. zvý-
šená sazba DPH). Lze říci, že za sou-
časného stavu lze sotva udržet stá-
vající síť služeb, rozhodně však není 
možné ji zkvalitňovat nebo rozšiřo-
vat.
 
Které typy služeb jsou nejvíce 
ohroženy?

Na tuto otázku nelze jednoznač-
ně odpovědět. Z hlediska metodi-

SOTVA UDRŽÍME STÁVAJÍCÍ SÍŤ SLUŽEB
Mgr. Magdalena 
Hanáčková

tisková mluvčí 
Ústeckého 
kraje

ky hodnocení žádostí v rámci do-
tačního programu můžeme (lze-li 
to tak říci) považovat výsledné roz-
dělení dotací, resp. dopad nedostat-
ku financí na služby, za „spravedli-
vé“. Ohroženost služeb se nevztahu-
je na druhy služeb, ale spíše se týká 
lokalit podle toho, jak se k dofinan-
cování služeb postaví obce (ať for-
mou poskytování dotace nebo jako 
zřizovatel). 
 
Jak vypadá situace s financová-
ním pobytových sociálních slu-
žeb?

V závěru měsíce ledna 2012 zveřej-
nilo MPSV ČR výsledky dotačního ří-
zení v oblasti podpory poskytová-
ní sociálních služeb. Pokles mezi-
ročního krácení dotace ze státního 
rozpočtu oproti žádostem pro pří-
spěvkové organizace zřizované Ús-
teckým krajem činí 94,5 mil. Kč, což 
znamená pokles o 16 mil. Kč (bez 
organizací zařazených do trans-
formace) oproti poskytnuté dotaci 
v roce 2011. Dalším avizovaným 
propadem příjmů, který organiza-
ce předpokládají, je pokles plánova-
ných příjmů od zdravotních pojišťo-
ven v souvislosti s účinností vyhláš-
ky č. 411/2011 Sb., kterou se mění 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává se-
znam zdravotních výkonů s bodový-
mi hodnotami, v platném znění, od 
1. 1. 2012, a to ve výši 17 mil. Kč. 
Předpokládaný meziroční nárůst 
nákladů dle schválených finančních 
plánů příspěvkových organizací je 
cca 67 mil. Kč. Z výše uvedeného vy-
plývá, že celkový meziroční propad 
příjmů příspěvkových organizací je 
33 mil. Kč (meziroční krácení dota-
ce a očekávaný propad příjmů od 
zdravotních pojišťoven). Při úvaze 
o meziročním nárůstu cen, zvýšení 
DPH lze očekávat nepokryté příjmy 
(rozdíl mezi náklady a očekávanými 
příjmy) dle schválených finančních 
plánů příspěvkových organizací ve 
výši cca 112 mil. Kč. Kvalifikovaným 
odhadem, při využití maximálních 
provozních opatření, lze očekávat 
výsledný propad příjmů (nepokrytí 
nákladů) ve výši cca 75 mil. Kč. 

Vládní politika ze strany MPSV ČR 
a MZ ČR je alarmující a pokud bude 
v tomto trendu pokračovat, tak 
při zachování rozsahu poskytova-
ných služeb se vrátí kvalita posky-
tování sociálních služeb v prostře-
dí na úroveň počátku minulého 
století.

NASTÁVÁ ROZVRAT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
O stanovisko Asociace krajů k průběhu dotačního řízení jsme požádali MILOSLAVA 
ČERMÁKA (předsedu Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti a náměstka hejtmana 
Karlovarského kraje pro sociální věci)

MPSV v prvním kole dotačního 
řízení neuspokojilo nároky po-
skytovatelů sociální péče 
a v krajích jsou některé typy slu-
žeb ohroženy. Jak hodnotíte po-
stup ministerstva pro stanovení 
reálných návrhů částek dotace 
pro jednotlivé poskytovatele?

MPSV krátí dotace do sociálních slu-
žeb už třetím rokem po sobě. Le-

tos je situace naprosto neudržitel-
ná, protože celorepublikově chybí 
v této oblasti přes dvě miliardy ko-
run. V Karlovarském kraji poskyto-
vatelům sociálních služeb chybí cel-
kem 93 milionů korun. Je možné, že 
někteří z nich budou muset jejich 
poskytování ukončit. 
Situaci navíc komplikuje zvýše-
ní celkového počtu poskytovatelů 
v dotačním řízení z důvodu znovu-

zařazení posky-
tovatelů služeb 
sociální preven-
ce, kteří byli po-
slední 2–3 roky 
financováni z 
prostředků EU. 
Současně do-
šlo k navýšení 
vstupů a tím i nákladů poskytova-
telům z důvodu zvýšení DPH. Minis-

vyhláškou. V tomto roce přišla VZP 
s dalším dodatkem smlouvy, omezu-
jícím proplácení zdravotní péče v do-
movech pro seniory a zdravotně po-
stižené. Všechna péče, co přesáhne 
rámec financování z roku 2010, bude 
proplácena jen ve výši 40 haléřů za 
bod. Zdravotní stav klientely domo-

vů se ale každoročně zhoršuje, neboť 
do zařízení jsou přijímáni lidé s vyso-
kou mírou závislosti na péči a původ-
ní dříve relativně samostatnější oby-
vatelé domovů stárnou a jejich stav 
se zhoršuje. Proto domovy tento do-
datek nepodepsaly, neboť by to zna-
menalo výrazný propad v úhradách 

poskytované zdravotní péče. Pojiš-
ťovně účtují péči jako dosud, ta jim 
ji ale takto neproplácí. V rámci kra-
je jde tak po snížení státních dota-
cí a ukončení evropského projektu 
o další výrazný výpadek financová-
ní sociálních služeb. Tato situace se 
stává neúnosnou.

A S O C I A C E  K R A J Ů  Č R
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terstvo by navíc mělo kompenzovat 
propad úhrad za odcházející klien-
ty transformovaných sociálních za-
řízení v rámci společného individu-
álního projektu humanizace poby-
tových zařízení, který ministerstvo 
s kraji realizuje
Na nové podmínky reagoval pozmě-
ňovací návrh zákona o státním roz-
počtu hejtmana Karlovarského kra-
je a poslance Josefa Novotného, kte-
rým by se navýšily finanční prostřed-
ky do sociálních služeb z 6,197 mld. 
na 8,3 mld. korun. Poslanci vládní 
koalice bohužel tolik potřebný po-
změňovací návrh zamítli. 
Do této kritické situace nyní ještě 
vstoupila nová 
úhradová vy-
hláška Minis-
terstva zdra-
votnictví, kte-
rou MPSV opo-
mnělo připo-
mínkovat, a 
která je ze stra-
ny zdravotních 
pojišťoven úče-
lově vykládá-
na způsobem, 
kdy z již tak vel-
mi seškrtaných 
úhrad poskytované zdravotní péče 
v sociálních službách může dojít k 
propadu až o dalších 600 – 800 mil.  
Podle dostupných údajů je z 5 mld. 
roční indikované zdravotní péče 
hrazeno zdravotními pojišťovnami 
pouze 1,1 mld. 
Lze tedy konstatovat, že vlivem 
všech uvedených skutečností a ne-
ochotou vlády se kritickou situa-
cí zabývat jsou sociální služby nej-
větším ohrožení od přijetí zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociální službách. 

Jak hodlají kraje postupovat? 
Nebo jim nezbývá, než se s da-
nou situací smířit a rušit někte-
ré služby? Podle jakých hledi-
sek budou v tomto směru postu-
povat?

Částka necelých 300 mil. která zby-
la pro 2. kolo dotačního řízení MPSV 
je zcela nedostatečná, protože re-
álná potřeba dofinancování sociál-
ních služeb v ČR v nezbytné míře je 
ve výši již výše uvedených 2 mld. Kč. 
Celá tato kritická situace vznikla ne-
ochotou MPSV hájit oprávněné zá-
jmy a potřeby poskytovatelů sociál-
ních služeb a neochotou vzít na vě-
domí po celý rok 2011 signalizova-
nou skutečnost, že částka 6,1 mld. 
na rok 2012 je nedostatečná a že 
je třeba ji minimálně o 2 mld. navý-
šit. To bylo prostřednictvím pozmě-
ňovacího návrhu zákona o státním 
rozpočtu hejtmana Karlovarského 
kraje a poslance Josefa Novotného 
realizováno. 

Je doslova úsměvné sledovat údiv 
některých poslanců a poslankyň 
vládní koalice ze sociálního výbo-
ru PS PČR, kteří nejprve jak ve vý-
boru tak i v plénu návrh na navýše-
ní odmítli podpořit, a teď vystupují 
s kritikou MPSV. Je to stejná situace, 
jako když titíž poslanci podpořili ná-
vrh sociální reformy včetně přecho-
du vyplácení sociálních dávek na 
Úřad práce a nyní se tomu diví a kri-
tizují jej. Je to ukázkový příklad 
farizejství a politikaření na úkor 
občanů ČR. 
Kraje ČR se s touto tristní situací ne-
hodlají smířit a společně s dalšími 
partnery, zejména odbory, Asocia-

cí poskytovate-
lů sociálních slu-
žeb a Národní ra-
dou zdravotně po-
stižených budou 
dále usilovat, aby 
MPSV zajistilo do-
financování soci-
álních služeb.
Hejtman Karlo-
varského kraje a 
poslanec Josef 
Novotný bude na 
následující schů-
zi Poslanecké sně-

movny PČR v této věci interpelovat 
pana ministra Drábka s dotazy na 
to, jak MPSV hodlá zabránit zániku 
některých sociálních služeb. Také 
již vzniká obsáhlý, mnohostránko-
vý seznam bezprostředně ohrože-
ných sociálních služeb včetně ohlá-
šených termínů ukončení jejich čin-
nosti, počtu ohrožených klientů 
i pracovních míst. 
Při zániku těchto služeb se bude 
každý krajský úřad v přenesené pů-
sobnosti snažit pomoci u zanikají-
cích nezbytných sociálních služeb 
najít subjekty, které by v poskyto-
vání konkrétní sociální služby dále 
pokračovaly, a dle zákona o soci-
álních službách je MPSV povin-
no tyto náklady uhradit. Paradox-
ně se tak může stát, že výsledné ná-
klady MPSV na nového poskytovate-
le přebírajícího sociální službu bu-
dou podstatně vyšší než částka, kte-
rá je nyní na MPSV požadována jako 
nutná pro přežití stávajících posky-
tovatelů. 
Neumím si představit, že by zastu-
pitelstvo nějakého kraje souhlasilo 
s přesunem prostředků ze svého „sa-
mosprávného“ rozpočtu do sociál-
ních služeb a tím ohrozilo zajištění 
těch činností, které musí ze zákona 
financovat, jako je např. střední škol-
ství, údržba silnic 2. a 3. třídy apod. 

Mají v této situaci, kdy posky-
tovatelé nemohou plánovat ani 
na rok, nějaký smysl střednědo-
bé plány krajů pro rozvoj sociál-
ních služeb?

Střednědobé plány krajů pro rozvoj 
sociálních služeb byly v jednotlivých 
krajích za účasti obcí, poskytovate-
lů a dalších partnerů velmi pečlivě 
zpracovány. 
Nyní při probíhajícím faktickém roz-
vratu sociálních služeb mne velmi 
trápí skutečnost, že jednotliví po-
skytovatelé nemohou plánovat roz-
voj svých sociálních služeb, v nejis-
totě jsou i jejich zaměstnanci, kte-
ří za nemalých nákladů získali svo-
je odborné vzdělání, a ohroženi jsou 
samozřejmě i klienti.

Jaké změny v oblasti financo-
vání sociálních služeb by kraje 
preferovaly v zájmu posílení jis-
tot poskytovatelů, ale i klientů?

Pan ministr především nesplnil slib 
daný občanům, že při snížení Pří-
spěvku na péči v 1. stupni z 2000 Kč 
na 800 Kč bude takto uspořená část-
ka přesměrována do sociálních slu-
žeb (při cca 105 tis. klientů v tomto 
stupni za rok 2011 úspora přesáhla 
1,5 mld.). Částka na rok 2012 ve výši 
6,1 mld. je však stejná jako na rok 
2011. V této oblasti má MPSV největší 
rezervy a je jeho odpovědností, zda po 
zahlcení Úřadů práce dokáže kontro-
lami zajistit efektivní čerpání Příspěv-
ku na péči (ten narostl z 8 mld. v roce 
2008 na 19,2 mld. v roce 2011). Kraje 
ČR se budou snažit uchránit občany, 
klienty i zaměstnance sociálních slu-
žeb od drtivého dopadu nekoncepč-
ních a asociálních reforem, realizova-
ných nyní současnou vládou.

Připravila Lenka Kaplanová

Je doslova úsměvné sledo-
vat údiv některých poslan-
ců a poslankyň vládní ko-
alice ze sociálního výbo-
ru PS PČR, kteří nejprve 

jak ve výboru tak i v plénu 
návrh na navýšení odmítli 
podpořit, a teď vystupují 

s kritikou MPSV. 

Citujeme z webu Asociace krajů:

Usnesení 
Kraje budou hodnotit žádosti posky-
tovatelů sociálních služeb stejným 
způsobem jako v minulých letech, 
tedy očistí je o neuznatelné nákla-
dy. Výstupem bude tzv. optimální čís-
lo, které odráží objektivní potřeby po-
skytovatelů. Jediné, na čem se kraje 
nechtějí a nebudou podílet, je kráce-
ní tohoto optimálního čísla podle tzv. 
čísla směrného – takového, které vy-
chází z nedostatečného finančního 
zabezpečení ze strany státu. V přípa-
dě, že ministerstvo neuspokojí opráv-
něné nároky poskytovatelů sociální 
péče, ponechají kraje tento krok na 
MPSV. 

PhDr. Jiří Altman, člen Komise Rady 
AKČR pro sociální záležitosti 

JUDr. Michal Hašek, 
předseda Asociace krajů ČR
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Všude se to mele, všude o něco jde, každý stát si vytváří svoje historické hodnoty, milníky a cesty. Zkusme 
jen namátkou, co se nám bude asociovat  – Pitr, Mrázek, Seychely, Klaus, Železný, Ježek, Harvardské fondy, 
první kolo kupónové privatizace, druhé kolo téhož, tunelování, arbitráže – Diag Human, TV NOVA, Grip-
peny, Pandury, křišťálově čisté  výhodné nákupy a prodeje akcií, Rampula, Berka, „Kalousku jsi jednička“, 
H-systém, Gorila, Poldi Kladno, Roman, OPEN card,  nyní situace na soudech, zastupitelstvích, školách, ne-
mocnicích, úřadech práce (ale o těch se vlastně mluvit nesmí, pardon, to je zakázané). Radši ani nebudeme 
pokračovat. Jak by to vše komentoval třeba takový Sigmund Freud? 

JAK SE STÁT ZLOČINCI 
A ŽEBRÁKY ZÁROVEŇ
aneb SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
NECHTĚNÉ A NEMILOVANÉ

Ani se neptejme, kde se například 
na ministerstvech bere koncem 
roku (i v jeho průběhu) na stamilio-
nové odměny pro úředníky, pravda 
dřící jako koně, s tituly z různých re-
nomovaných škol? Proč VZP nesmy-
slně lije miliardy a kupuje akcie ne-
smyslného IZIPu? Dokonce prý by-
chom mohli pozavírat polovinu re-
publiky. Kam všechny ty peníze ode-
šly (odcházejí), u koho skončily 
(a ještě skončí)? 

Proč to vše povídám? Abychom se 
nedivili, že na poskytování sociál-
ních služeb se prostě peníze nena-
jdou. MPSV ČR bude stát na místě 
a alibisticky se zaříkat, že problém 
kolem VZP patří do dikce MZ ČR. MZ 
ČR samozřejmě podléhá větším lob-
by fakultních nemocnic apod. Pros-
tě začarovaný kruh a sociální služ-
by mají smůlu – jsou popelkou, jsou 
nechtěným, nemilovaným a netrpě-
ným dítětem. Nejsou brány vůbec 
vážně. Jako bychom byli zločinci 
v očích jedněch (např. VZP) a žebráci 
v očích druhých (MF ČR a vůbec celé-
ho národa). 

Jsme partnery zdravotních pojišťo-
ven nebo nejsme? No určitě ne, pro-
tože náš partner, VZP, nepočká na 
to, jestli se s ním dohodneme a po-
depíšeme dodatky, ale automaticky 
si nás zařadí do nějaké interní ška-
tulky. Ještě že s ostatními pojišťov-
nami se lze zatím rozumně domlu-
vit. 

Náš stát je rozkraden, státu už není 
co ukrást, tak se krade občanům 
– viz nesmyslné reformy důchodo-
vé a sociální a ekonomické. Ruše-
ním toho, co funguje a nakupová-
ním a zaváděním toho, co fungovat 
ani nemůže (mimo jiné jakým způ-

sobem budeme podávat žádost na 
rok 2013 nebo podávat výkaz?). Vy-
váděním peněz do soukromých spo-
lečností. Stejně toho mohou využít 
pouze bohatí. Přemýšlí se o zvýše-
ní DPH, dokonce i o zdanění bohat-
ších, o zmrazení a zároveň zdanění 
důchodů. Ještě bych doporučoval 
snížit příspěvek na péči, nebo ale-
spoň zdanění by si určitě zasloužil. 
Vše ostatní je už totiž rozkradené. 
Už není kam sahat. Tak potopíme, 
oškubáme sociální organizace a se-
niory. Ti stávkovat nebudou anebo 
se jim všichni vysmějí. Tento národ 
přeci zbožňuje kult mládí a krásy.     

VZP, SPL, MPSV, MZ a APSS

Určitě jsme si nějakých pnutí v po-
sledních dvou měsících všimli všich-
ni. Upřímně řečeno, doslova s ra-
dostí a zároveň se vztekem jsem si 
pročítal stanoviska všech zainte-
resovaných – MPSV, konečně pro-
buzené APSS, VZP a SPL. Všichni si 
o tom myslíme určitě své. Nicméně 
i v kontextu první části tohoto člán-
ku nemíním nikomu ustupovat, chci 
vše, na co mám nárok, a to doslova. 
Všimli jste si, jak postoje APSS byly 
propracované, odkazovaly na záko-
ny, paragrafy, udávaly selským rozu-
mem uchopitelné argumenty, mož-
nosti? A všimli jste si povšechnosti 
a povrchnosti, možná tendenčnosti, 
postoje VZP či SPL? 

Osobně nerespektuji požadavek 
VZP, aby se časová intervence ne-
vykazovala při aplikaci léků P.O. 
Pokud lékař indikuje, pak se vyká-
že. Pokud na to klient má, tak si to 
dělá sám, nebo ustarané sestry, kte-
ré chtějí mít jistotu, ale zadarmo, 
a opět na základě indikace lékaře. 
Pokud by se však lišil názor lékaře 

a našich sester, a byl bych přesvěd-
čen o naší pravdě, řekl bych léka-
ři, aby si tohoto klienta zajistil sám, 
protože my mu ty brašny léků dáme 
na stůl, ať se v tom vyzná sám, když 
na to teda má. Ale: každý ředitel má 
právo a povinnost zařídit si tuto ob-
last dle svého uvážení i s trestněpráv-
ní odpovědností (na rozdíl od poslan-
ců). Docela by mě zajímalo, jak to 
v rámci APSS vypadá. Jaká praxe 
vládne. Možná anonymně podaný do-
tazník nebo nějaké šetření by mě ve-
lice zajímalo. Kolik zdravotních ses-
ter a ředitelů jsou v přímém ohrožení 
žalobou, soudem i vězením? Jak je to 
s praktiky? Do tohoto nás nutí VZP!!! 
Za nečinného přešlapování MPSV 
a naštěstí probudivší se APSS. Ne-
nechme si to líbit! Ne každý z nás na 
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ty Seychely má! To je moje první důrazná rada. Klid-
ně bych šel i k soudu kvůli této problematice. VZP již 
šetří na zúžení 623 – u mě min. o 10 %.

Úplně stranou nechávám ten zločin VZP, který prová-
dí na praktických lékařích a jejich ochotě se zaplé-
tat s námi, organizacemi starajícími se o lidi staré, 
nemocné, postižené atp. O ty, co pro tento stát od-
pracovali celý život. To je vizitka naší národní kul-
tury. Možná je lepší zvyk jedněch primitivních náro-
dů, kde staré a nemocné věší na stromy. Taky soci-
ální systém velice podobný tomu našemu. A škody 
jsou nevratné. Jako by to jedněm bylo jedno a dru-
zí jsou bezradní a uchylují se k nestandardním řeše-
ním. Ale co tedy máme dělat, když je to v dikci MZ 
ČR, resp. neovladatelné a nikým neřízené VZP?  

Druhá rada je, nepodávejte ďáblu ani druhou ruku! 
Nepodepisujte doslova mnichovskou dohodu, která 
je regulací jako vyšitá! Není cesty zpět. A pokud se 
nás to netýká tento rok, tak nás to dostihne v letech 
příštích. Bohužel, šance u soudu je 50 na 50, což vy-
plývá z části úvodní. Prostě tomu nerozumím. V zá-
koně, vyhlášce, není explicitní zmínka o nás a naší 
regulaci, nepodepíšeme to, ničím se neproviníme, 
a přesto můžeme prohrát? Jak je to možné? Nicmé-
ně, nezbývá mi, než brát vážně odborníky. 

Osobně mám štěstí, neboť jsem přepojišťovat na 
jiné ZP začal až minulý rok a proto jsem diverzifiko-
val v pravý čas. Naměřený paušál nebo záloha z roku 
2010 je asi 3x větší, než skutečně vykazované množ-
ství finančních prostředků. I když i tuto možnost 
a svobodnou volbu nám naši pravicoví politici 
úspěšně také překazili, omezili a ani tento arzenál 
již nejde použít v tomto nerovném boji s Goliášem 
(nebo Gorilou?).

A co na závěr? Bude hůř! Neutěšujme se ničím. 
Nemá to cenu. Raději pokácejme všechny stromy 
kolem silnic, nebo se ocitneme u „křováků“. I když, 
také řešení. Možná jediné schůdné v našich dneš-
ních poměrech.

Mgr. Jan Výborný
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V mé rodné vesnici žil muž jménem 
Emil. Možná měl i příjmení, ale to 
jsem neznal. Jeho rozumová úroveň 
byla na úrovni šestiletého dítěte, 
s dětmi se také kamarádil a chránil 
je před šikanou. Fyzicky byl vybave-
ný nesmírně dobře a byl to pracant. 
Žil u největšího sedláka na vesnici, 
který mu za práci poskytoval ubyto-
vání, jídlo a ošacení. Pak přišla soci-
alizace vesnice. Sedláka chtěli sou-
druzi rozkulačit, ale ten je předbě-
hl včasným úmrtím. Rozkulačovat 
vdovu se třemi dětmi se soudruhům  
s ohledem na veřejné mínění jak-
si nechtělo, a tak se spokojili s tím, 
že znemožnili vdově další Emilovo 
vykořisťování. Jednoho dne Emila 
sebrali a odvezli ho do domova dů-
chodců. Emilovi se strašně stýskalo 
po koních a dětech a poměrně rych-
le zemřel. Říkalo se, že steskem. 
Jen tak na okraj, příslušný zámek 
už byl jako domov důchodců zru-
šen, v hatmatilce sociálních inžený-
rů by se řeklo, že byl transformován. 
Dnes zámek patří jakési sektě, kte-
rá úspěšně žije z lidí s potřebou víry.

Je to už šedesát let, co fanatici víry 
pravé urychlili Emilův odchod z to-
hoto světa. A jakoby se situace obra-
cela. Dnes fanatici nové víry by zase 
nejraději rozehnali všechny obyvate-
le rezidenčních zařízení do tzv. při-
rozeného prostředí. Tvrdí, že nikdo 
nechce žít v ústavech dobrovolně 
a že takový život tedy není normál-
ní. S oblibou používají termín maso-
mlejny a s nemenší zálibou hovoří 
o porušování lidských práv, k němuž 
prý patří i to, že na jídlo je nutno cho-
dit ve stanovenou dobu. Nějak jim 
nedochází, že dosavadní obyvatelé 
mají ve velké většině přirozené soci-
ální vazby právě ve stávajících zaří-
zeních a že nové prostředí a změně-
né životní situace by jim mohly pů-
sobit vážné problémy.

Když se objevily novinové titulky 
o likvidaci Ústavu sociální péče 
pro zrakově postižené v Brně-Chrli-
cích, domníval jsem se, že jde o dal-

ší projev výše zmíněného fanatismu. 
Ovšem ministr Drábek řekl, že ÚSP 
Chrlice se rušit nebude a i jeden ne-
jmenovaný vysoce postavený činitel 
MPSV mi sdělil, že se o rušení chrlic-
kého ústavu nikdy neuvažovalo. Ne-
mám důvod nevěřit ministrovi i dal-
ším ministerským úředníkům.  A asi 
bych měl dojít k závěru, že vše byla 
nepodložená mediální hysterie, kte-
rou vyvolala nyní již odvolaná ředi-
telka chrlického ústavu. Leč pozor: 
jsou tady jistá nepopiratelná fak-
ta. ÚSP Chrlice byl skutečně zařa-
zen do pilotního projektu transfor-
mace. A slova transformace, deinsti-
tucionalizace a humanizace nejsou 
ničím jiným než synonymy pro na-
prosto jasný pojem zrušení. Ve zprá-
vě o procesu podpory transformace 
v ČR za rok 2010 je zcela pregnant-
ně uvedeno, že jedním z cílů pilot-
ního ověření transformace na úrov-
ni vybraných zařízení je „návrh sys-
tému alternativních sociálních slu-
žeb a plánu přesunu uživatelů a pra-
covníků.“ A přidáte-li k tomu i fakt, 
že v Chrlicích lektor Národního cen-
tra pro transformaci přednesl před-
nášku pod názvem ,,Zámky patří 
turistům a smrt ústavům“, pak jis-
tě pochopíte příčiny zděšení dotče-
ných osob, zvláště když je evidentní, 
že většina klientů nákladně rekon-
struovaného zámku (cca 200 milio-
nů Kč) by samostatný život v nájem-
ních bytech, případně v chráněném 
bydlení nezvládla.

Žijeme v době politické korektnosti, 
která neznamená nic jiného, než že 
věci nejsou nazývány pravými jmé-
ny. Pracně se budují ideologické zá-
stěrky pro zakrytí pravé podstaty 
společenských jevů. Na tom nemě-
ní nic fakt, že spousta lidí těmto ide-
ologiím věří a urputně bojuje za je-
jich uskutečnění. Nevěřím na soci-
álně inženýrské projekty, které se 
ze shora snaží lidem vnutit jakéko-
liv dobro. V oblasti sociálních služeb 
v širším smyslu panuje v ČR hluboký 
socialismus. A právě projekt trans-
formace tento socialismus neod-

straňuje, ale jenom posiluje, je jas-
ným vyjádřením centrálního dirigis-
mu, v němž MPSV hraje roli ústřed-
ní plánovací komise, která chce ur-
čovat, jak mají sociální služby vy-
padat, které druhy sociálních  slu-
žeb se budou rozvíjet a kteří lidé bu-
dou a kteří nebudou v ústavech. Ale 
vraťme se k pravé příčině tak zva-
ného transformačního úsilí, kterou 
si možná někteří transformační fa-
natici ani neuvědomují. Nejde totiž 
o nic jiného než o ekonomické zá-
jmy. Z hlediska pohledu státních 
úředníků jsou služby poskytované 
rezidenčními zařízeními moc dra-
hé. Je proto třeba najít způsob, jak 
je omezit a potlačit. Odstranit z re-
zidenčních zařízení všechny oso-
by, které jsou schopny samostatné-
ho života. V rámci politické korekt-
nosti to nelze říci otevřeně, a proto 
je nutno vše zahalit do vznešených 
a pokud možno nesrozumitelných 
frází, v nichž nesmí chybět slova 
jako deinstitucionalizace, humani-
zace a přirozené prostředí.

Druhým významným faktorem tzv. 
transformace je konkurenční boj. 
Dotační koláč má konečný rozměr. 
Chci-li z něj urvat co největší kus, 
musím prokazovat, že právě služba 
mnou poskytovaná je ta nepostra-
datelná. A v boji o dotace se zase bá-
ječně hodí fráze o humanizaci a při-
rozeném prostředí.

A konečně posledním významným 
faktorem je skutečnost, že na trans-
formačních procesech se báječně 
uživí spousta lidí. Zpracovávají se 
výzkumné studie, organizují konfe-
rence a semináře, jezdí na poznáva-
cí zájezdy do ciziny, školí se perso-
nál atd., atd. Je samozřejmě zájmem 
těchto institucí, aby prokazovaly 
nutnost a správnost transformace. 
Takže na tváři svatý zápal bojovní-
ků za práva zdravotně postižených a 
seniorů a v mozku kalkulačka, kolik 
na tom příslušná o.p.s. či o.s. trhne. 
A samozřejmě vždycky jde o kluky 
a holky, co spolu mluví.

EMIL, 
CHRLICE 
A TRANSFORMACE
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Tvrdím, že většina sociálních služeb 
by se mohla obejít bez centrálních 
dotací. Nechce to nic jiného, než aby 
i v této oblasti začaly fungovat eko-
nomické kategorie. Mám na mysli 
především cenu. Zatím tady panu-
je nesmyslná cenová regulace, kte-
rá stanoví pro celé území jednotnou 
maximální cenu za sociální službu 
bez ohledu na to, v jaké kvalitě je po-
skytována. A nikdo s tím nic neudě-
lá. Prý není politická vůle. A tak se 
raději vyhazují stamiliony za nesmy-
slné transformační projekty. A stači-
lo by tak málo, aby trh zařídil trans-
formaci místo Národního centra. 
Pak by nebylo třeba řešit problém, 
že v ústavech jsou lidé, kteří tam být 
nemusí. Když si to zaplatí, nechť tam 
jsou. Nemuselo by se řešit, že si ně-
jaká obec postaví ústav a pak nemá 
na jeho provoz.

Už slyším jak různí socialističtí pro-
fesoři, nemající minimální pojetí 
o ekonomii, spustí pokřik, že je tře-
ba hájit ty chudé a že se proto ceny 
musí regulovat a že trh není samo-
spasitelný. Ano, vždycky bude exis-
tovat vrstva lidí, kteří si nebudou 
moci dovolit službu zaplatit a těm 
musí stát přispět. Ale žádná společ-
nost není tak bohatá, aby mohla ří-
dit heslem „každému podle jeho po-

třeb“. I ve skandinávských zemích 
s jejich propracovaným systémem 
sociálních služeb nejdou peníze 
z veřejných zdrojů všem. Všude se 
dodržuje zásada, že se přispívá jen 
těm nejpotřebnějším a důkladně se 
prověřuje majetkové zázemí žadate-
le a jeho rodiny. Současný systém fi-
nancování sociálních služeb vede 
k rozhazování a k neracionalitě. Ne-
existuje motivace ke snižování ná-
kladů. Znám dokonce poskytovatele 
sociálních služeb, kteří by se klidně 
obešli bez dotací. Ale byli by hloupí, 
kdyby to dělali, když mohou dotaci 
získat.

A dalším podstatným krokem k ra-
cionalizaci sociálních služeb by 
bylo převedení správy tohoto sekto-
ru na obce. Samozřejmě včetně od-
povědnosti za poskytování příspěv-
ku na péči a včetně převedení vý-
nosu některých daní. Švédské zku-
šenosti ukazují, že je to jak ku pro-
spěchu uživatelů služeb, tak i da-
ňových poplatníků. Právě ve Švéd-
sku měly obce právo samy určovat 
výši cen sociálních služeb. A obce 
se chovaly ekonomicky, což mělo 
za následek úprk lidí z rezidenčních 
zařízení. Tak proběhla slavná švéd-
ská transformace, deinstituciona-
lizace a humanizace, o které neje-

den transformační fanatik hovoří se 
slzou v oku. Samozřejmě i ve Švéd-
sku bylo v daných souvislostech pro-
neseno mnoho vznešených slov, ale 
zcela se obešli bez Národního cen-
tra pro transformaci. Jenže vlád-
noucí sociální demokracii přístup 
obcí vyděsil a tak se rozhodla za-
vést tzv. maximální ceny, aby si moc 
obce nevyskakovaly a nenarušovaly 
sociální stát.
MPSV ve svých materiálech zcela 
otevřeně deklaruje snahu potlačo-
vat PZSS. Projevilo se to i v dotačním 
řízení a bude se to projevovat i ve 
všech dalších opatřeních. Neboť „ne-
podpora navyšování kapacit poby-
tových služeb sociální péče“ se sta-
la svatou mantrou odboru 22 MPSV. 
(Pozn.: čeština slovo nepodpora ne-
zná, je vidět, že příslušný pan ředi-
tel stále nenašel peníze na kurs češ-
tiny pro své podřízené.) Slepé násle-
dování tohoto dogmatu už teď na-
ráží na odpor krajů a v budoucnos-
ti nepochybně vyvolá vážné problé-
my v dostupnosti sociálních služeb. 
Nezbývá než doufat, že kde není ro-
zum, tam nastupují specifické vlast-
nosti české povahy, které přispívají 
k tomu, že i největším hloupostem 
se v průběhu času poněkud obrou-
sí hrany.

Ing. Vladimír Hanzl
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První služby, které můžeme nazvat 
sociálními, se objevují ve středově-
ku. Kláštery a farnosti byly prvními 
institucemi, které poskytovaly dlou-
hodobě pomoc všem potřebným. 
V Českých zemích byly poskytovány 
první sociální služby ústavního cha-
rakteru ve špitálech, což byly nemoc-
nice a chudobince pod jednou stře-
chou, které spravovaly řeholní řády. 
Jednalo se o pomoc ve formě oša-
cení, stravy a noclehu. V roce 1552 
byla péče chudým s domovským prá-
vem v obci poskytována v pastouš-
kách, chudobincích nebo ratejnách. 
Od roku 1620 byla první nemocni-
cí s opravdu fungujícím rozdělením 
zdravotní a sociální péče pražská ne-
mocnice Milosrdných bratří na Fran-
tišku.
V důsledku osvícenských reforem se 
rušily nevyhovující špitály, kde byla 
péče o potřebné charitativní a na-
hodilá, docházelo k podpoře ústav-
ní péče. Ve městech byla zakládá-
na specializovaná pobytová zaříze-
ní – sirotčince, blázince, starobince 
a chudobince. Na venkově byli po-
třební ubytováni v pastouškách, oby-
vatelé se střídali v zajišťování jejich 
minimální výživy. 
Roku 1871 MUDr. Karel Slavoj Amer-
ling založil v Praze na Hradčanech 
Ernestinum, první zařízení pro oso-
by s mentálním postižením. Jeho 
pokračovatelem se stal MUDr. Karel 

Herfort, který zřídil v ústavu řeme-
slné dílny, zabýval se diagnostickou 
činností a stal se autorem prvního 
terminologického označení pro jed-
notlivé stupně mentálního postižení 
(debilita, imbecilita, idiocie), které se 
v současnosti pro označení hloubky 
mentálního postižení již nepoužívají.
Za první republiky u nás byla posky-
tována ústavní forma sociální péče 
invalidům, válečným veteránům a si-
rotkům. Starobince zřizovaly pouze 
ty nejbohatší obce. Systém takto or-
ganizované sociální péče u nás však 
fungoval až do roku 1956, kdy vstou-
pil v platnost zákon č. 55/1956 Sb. 
O sociálním zabezpečení.  
V roce 1948 bylo zajištění sociální 
péče včetně péče o chod ústavních 
zařízení přeneseno na národní vý-
bory. Služby poskytované nestátní-
mi neziskovými organizacemi byly 
nahrazeny státním neziskovým sek-
torem ve formě rozpočtových a pří-
spěvkových organizací. Na ústavní 
péči byl sice kladen důraz, ale přes-
to se jednotlivé ústavy budovaly vět-
šinou z dnešního pohledu v nevhod-
ných prostorách klášterů a zámků, 
zkrátka co nejdál od společnosti. Ani 
rok 1968 nepřinesl změnu v přístupu 
k mentálně postiženým, duševně ne-
mocným a seniorům. Sociální problé-
my byly stále chápány a interpretová-
ny jako nemoci. Mentálně postižení 
a duševně nemocní lidé byli hro-

madně zbavová-
ni způsobilosti 
k právním úko-
nům, osvobozo-
váni od povinné 
školní docházky. 
Obyvatelé někte-
rých ústavů soci-
ální péče byli izo-
lováni od většino-
vé společnosti. 
Až po roce 1989 
došlo v sociální oblasti k mnoha re-
formám a hledání optimální podo-
by sociálních služeb. Rok 1990 při-
nesl mnoho změn. V rámci noveli-
zace zákona č. 100/1988 Sb. o soci-
álním zabezpečení, bylo umožněno 
obcím, městům a nestátním nezisko-
vým organizacím poskytovat sociál-
ní služby. Na financování sociálních 
služeb se postupně začínali podílet 
nejenom stát, ale také občan, rodi-
na, kraje, obce, zdravotní pojišťov-
ny. Hlavní a důležitou změnu přines-
lo chápání postavení člověka, které-
mu je sociální služba poskytována.  
V roce 2006 došlo k přijetí zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách, který přesně vymezil sociál-
ní služby, jejich financování, zavedl 
příspěvek na péči, řeší používání re-
striktivních opatření ale také vzdě-
lávání sociálních pracovníků i pra-
covníků v sociálních službách. V ne-
poslední řadě si kladl uzákoněním 
Standardů kvality v sociálních služ-
bách za cíl vytvářet legislativní pod-
mínky pro deinstitucionalizaci soci-
álních služeb a podporovat život zne-
výhodněných klientů v přirozeném 
prostředí. Zákon klade důraz na in-
dividuální přístup, zachování lidské 
důstojnosti, zajistit pomoc a podpo-
ru, zlepšení kvality života, důstoj-
né prostředí a zacházení, zachování 
soběstačnosti klienta, jeho setrvání 
nebo návrat do domácího prostředí. 
Na potřebě transformace sociál-
ních služeb se shodneme všichni, 
kterých se tato problematika týká 
a dotýká přímo. Také se ale shodne-

J. F. Schiller řekl: „Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umě-
ní dělat nesnadné věci lehce.“

DLOUHÁ 
CESTA 
K TRANSFORMACI
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me na faktu, že transformace poby-
tových sociálních služeb je dlouho-
dobý a náročný proces, který potrvá 
mnoho desítek let. Náročný je pře-
devším ve výběru a přípravě klien-
tů sociální služby na zcela nový způ-
sob jejich života. Proto není možné 
tento proces zvládnout v horizontu 
pěti nebo šesti let, se kterými pilot-
ní program počítal.
Sama mám zkušenost s klienty, kte-
ří žili v zařízení bezmála čtyřicet let 
a měli se díky pilotnímu projektu 
transformace během pěti let přesu-
nout do nového typu poskytovaných 
sociálních služeb. Z padesáti klientů 
jich mělo plnou způsobilost k práv-
ním úkonům pět, zbylí klienti byli 
zcela způsobilosti zbaveni. Trpěli ve-
směs těžkými psychiatrickými choro-
bami. Klienti a zaměstnanci tohoto 
zařízení byli v dané chvíli roku 2007 
bohužel spíše obětí tehdejšího systé-
mu než jeho aktivními reformátory. 
Klíčovými kroky pro úspěšnou trans-
formaci sociálních služeb jsou ne-
zbytné změny diskriminační a stig-
matizační atmosféry, která panuje 
v naší společnosti vůči seniorům a li-
dem se zdravotním postižením. Nut-
ností je vytvoření provázaného systé-
mu zdravotních a sociálních služeb. 
Dále také vytvoření podmínek, kte-

ré by zdravotně postiženým umožni-
ly opětovné začlenění do každoden-
ního společenského a pracovního 
života.  V současné době celosvěto-
vé krize je pro lidi se zdravotním po-
stižením málo pracovních příležitos-
tí. Proto je jejich začleňování do běž-
né společnosti těžší. Oblast zajištění 
bezpečnosti klientů žijících v bytech 
a domcích s minimální podporou 
personálu před lidmi, kteří se „živí“ 
okrádáním seniorů a zdravotně po-
stižených, není zajištěna.
Dalším předpokladem pro kvalitně 
zvládnutou transformaci je úprava 
roztříštěné a nedostatečně propra-
cované legislativy, kdy je třeba do-
řešit situace v oblasti způsobilosti 
k právním úkonům a problematiku 
opatrovnictví. Sociální péče je nedo-
statečně finančně zajištěna, potíže 
ve financování probíhající transfor-
maci ohrožují. Faktem je, že náklady 
na provoz při přechodu na nový typ 
služeb vzrůstají zhruba o pětinu. 
Zamysleli se propagátoři pilotního 
projektu transformace, co bude s kli-
enty, kteří nemají zájem opustit „vel-
ké ústavy“? A že těchto klientů není 
málo. Z vlastní zkušenosti vím, že 
právě zařízení je pro ně jediný do-
mov, který během svého života po-
znali a personál domova je pro ně je-

diná rodina, kterou mají. Těchto kli-
entů není málo. Máme právo klien-
tům sociálních služeb brát pocit do-
mova a nutit je žít v jiných podmín-
kách? Jak zajistíme klientům, kte-
rým nový způsob života nevyhovu-
je, pocit jistoty a vědomí, že se kdy-
koli mohou vrátit do svého „domo-
va“, který znají? Na tyto otázky mi 
tedy pilotní projekt transformace po-
bytových sociálních služeb odpověď 
opravdu nepřinesl.
Řešení vidím v přizpůsobení velkých 
zařízení individuálním potřebám 
jednotlivých klientů, v jejich přebu-
dování, které snížením počtu klientů 
poskytne dostatek soukromí, ale za-
chová klientům pocit jistoty a bezpe-
čí. Vždyť kdyby se z domova odstěho-
valo do běžné společnosti pouze ně-
kolik klientů, myslím si, že je to ob-
rovský úspěch.
V procesu transformace máme před 
sebou ještě dlouhou cestu. Netrpěli-
vost a zbrklost může nenávratně po-
škodit hlavně klienty, pracovníky, ale 
také myšlenku transformačního pro-
cesu jako takového. Což si myslím, 
že by byla obrovská škoda.

Bc. Lenka Hasnedlová

MATOUŠEK, Oldřich, et al. Sociální služ-
by. Praha : Portál, 2007. 183 s
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Tertianum se ve službách pro seni-
ory angažuje od roku 1982 a je jed-
nou z nejvýznamnějších švýcar-
ských firem ve sféře rezidečních za-
řízení sociální péče, s vlastním vý-
zkumem v oblasti geriatrie a vynika-
jícím odborným časopisem. V sou-
časné době Tertianum provozuje 
21 podniků v devíti kantonech. 1320 
zaměstnanců pečuje o 1700 hostů. 
(Pozn.: Tertianum důsledně použí-
vá pro označení svých zákazníků 
pojem host. Tento fakt respektuje 
i předkládaný článek.) Roční obrat 
činil v roce 2010 cca 180 milionů 
švýcarských franků.

Změny ve věkové struktuře obyvatel-
stva, v níž stále vzrůstá podíl velmi 
starých lidí, vyvolávají nové poža-
davky na sociální služby a zdravotní 
péči. Velmi silně vzrostla poptávka 
po dlouhodobé permanentní péči 
a geriatrické rehabilitaci. Skupina 
Tertianum zareagovala na zmíněný 
vývoj vytvořením Perlavity AG. Služ-
by Perlavity se orientují na seniory 
s trvalou nebo dočasnou potřebou 
zvýšené péče. Perlavita nabízí pro-
fesionální služby v oblasti dlouho-
dobé péče, psychogeriatrické péče, 
geriatrické rehabilitace a chráněné-
ho bydlení. Zařízení Perlavity úzce 
kooperují s místními špitály a klini-
kami.

Základem nového podniku Perlavi-
ta se stalo rozšířené geriatrické cen-
trum Neutal v Berlingenu. Dalšími 
součástmi Perlavity jsou závody Re-
stelberg a Villa Bőcklin v Curychu, 
Friedau ve Frauenfeldu a Rosenau 
v Kirchbergu.

Perlavita nabízí vysoce profesionál-
ní péči, v níž mají nejvyšší priori-
tu individuální potřeby hosta. Doba 
pobytu se řídí podle potřeb hosta 
popř. jeho rodinných příslušníků.  
Součástí služeb Perlavity je i palia-
tivní péče. Po dohodě s hostem, lé-
kařem a rodinnými příslušníky nebo 
na základě písemných dispozic hos-
ta se nezavádějí žádná opatření pro-
dlužující život. Paliativní péče zna-
mená citlivý, profesionální a interdi-
ciplinární doprovod k smrti.

Kvalifikovaný personál je hostům 
neustále k dispozici po celou dobu 
pobytu. Speciálně školené ošetřova-

telské síly zaručují vysokou kvalitu 
péče ve všech oblastech. V zájmu za-
chování samostatnosti hostů po co 
nejdelší dobu nabízí Perlavita akti-
vizační terapie a programy zaměst-
návání.

Při nástupu hosta se provede zhod-
nocení jeho stavu pomocí systému 
BESA. Na základě vyhodnocení se 
určí, jaké služby bude host potřebo-
vat. Vše se prodiskutuje jak s hos-
tem popř. jeho rodinnými příslušní-
ky, tak také s ošetřujícím lékařem. 
Poskytování služeb se periodicky vy-
hodnocuje. Pro vyhodnocení stavu 
hosta se využívá široká paleta me-
tod, jako jsou např. Dementia Care 
Mapping nebo validace podle Feila.

Poskytovaná výživa je vyvážená, 
pestrá a věkově přiměřená. Diety 
se připravují podle pokynů lékaře 
a přihlížejí k dosavadním stravova-
cím zvyklostem hosta.

Perlavita nabízí rovněž krátkodobou 
a odlehčovací péči. V zařízeních Per-
lavity mohou žít lidé s demencí nebo 
jinými psychogenními nemocemi, 
jako jsou např. deprese nebo schi-
zofrenie, pokud je jejich choroba lé-
kařsky zvládnutá, jsou stabilizovaní 

a nepředstavují nebezpečí pro sebe 
nebo své okolí.

Geriatrická rehabilitační klinika 
Perlavity nabízí služby pro senio-
ry po pobytu v nemocnici, po kom-
plikovaných onemocněních, opera-
cích nebo nehodách. Jde především 
o případy, kdy se snížila schopnost 
péče o vlastní tělo a schopnost zvlá-
dat samostatně každodenní život. 
Geriatrickou rehabilitaci provádí in-
terdisciplinární tým řízený lékařem 
se specializací na geriatrii. Lékař je 
přítomen vždy v pracovních dnech, 
pohotovost je zajištěna po celých 
24 hodin s maximálním časem zá-
sahu do 20 minut.

Poslední oblastí služeb Perlavity je 
chráněné bydlení. V současné době 
je volná kapacita osmi speciálně 
upravených bytů (vesměs velikosti 
2 + 1/2) a osmi samostatných poko-
jů o velikosti 14 až 25 m2. Základní 
balík služeb zahrnuje zajištění osob-
ního bezpečí, zprostředkování od-
lehčovacích služeb v každodenním 
životě a stravování. Lze samozřejmě 
objednat další služby včetně geriat-
rické rehabilitace.

Ing. Vladimír Hanzl

NOVÝ HRÁČ 
NA ŠVÝCARSKÉM TRHU SLUŽEB PRO SENIORY
Skupina Tertianum rozšířila od 1. ledna 2012 nabídku svých služeb. V podobě Perlavita AG vznikl nový pod-
nik, který má být schopen pokrýt poptávku po službách pro přestárlé seniory vyžadující trvalou péči.

Pohled ze švýcarského domova
Foto archiv
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Krátké zamyšlení 
nad „PROVÁZENÍM“
Člověk umírá bez generálky, a pro-
to snad strach a samota, jako dva 
průvodci, mohou stárnoucího člo-
věka překvapit! Definuje tedy filosof 
Heidegger právem život člověka 
jako „bytí určené pro smrt“? Na 
otázku po „posledním“ smyslu lid-
ského utrpení odpovídá člověk ce-
lou svou existencí. Je to to, co člo-
věk ze sebe za život udělal, co ze 
sebe vyzařuje, co ve světě zůstává a 
má vést člověka v každém věku k od-
povědnosti. Být odpovědným zna-
mená uvědomit si i pomíjivost. Přes-
to člověk potřebuje vidět slovy prof. 
Frankla „své“ plné „stodoly“ zrna 
– svou žeň. Často však vidí jen str-
niště pomíjivosti. Ale odpovědnost 
má člověk za to, co zůstává. A co je 
„to“, co zůstává? Je to všechno, co 
se stalo, všechno, co člověk prožil. 
Je to vše, co protrpěl – to zůstává. 
Konečnost je tedy něco, co nemůže 
vzít smysl životu. Snad můžeme říci, 
že je to právě naopak. Totiž, že živo-
tu teprve plně porozumíme v pohle-
du na jeho časovost.

V aktivním životě zpravidla člověk 
konečnost vytěsňuje, a tak se stá-
vá, že je smrtí zaskočen a jen velmi 
těžko může prožít úlevný pocit, kte-
rý přináší dobrá připravenost, k ně-
muž napomáhá například vhodně 
vedený rozhovor s klientem.

Skutečně doprovázet, znamená 
v důstojnosti jít kus cesty 

společně s klientem.

„Otevře-li“ klient téma konečnos-
ti před konkrétním zaměstnancem, 
bývá to zpravidla proto, že mu důvě-
řuje. Během rozhovoru je třeba mít 
zvláště na paměti tři zásadní věci. 
Každý člověk potřebuje odpustit, 
potřebuje vědět, že je mu odpuště-
no a potřebuje znát smysl svého ži-
vota. Naplnění této potřeby se odrá-
ží v tváři klientů - jde o stav vnitřní 
důstojnosti a neuvěřitelného klidu.

Vždy bereme rozhovor a setkání 
s klientem vážně. Na setkání se při-
pravíme vnitřním ztišením se, aby-
chom tím dali prostor klientovi 
– dobrá připravenost zaměstnan-
ce-průvodce je pro klienta velkou 
pomocí a oporou. Nemluvíme zá-
sadně o sobě. Usedneme ke klien-
tovi a trpělivě, soustředěně mu na-
sloucháme. Jsme docela lidsky pří-
tomni. Klient musí vědět, že tento 
čas je jeho, že jsme zde jen a jen pro 

něj. Také se nepohoršujeme se nad 
tím, když pláče nebo mlčí nebo má 
v sobě hněv a zoufalství, ale citlivě 
se můžeme zeptat, z čeho konkrét-
ně má obavy; může jít např. o „nedo-
končené“ věci, vztahy, apod. A pro-
to mu nikdy neberme naději. Držíme 
se též zásady říkat klientovi jen to-
lik, kolik slyšet chce a jen tehdy, kdy 
to chce slyšet. 

Říkali jsme jí „paní profesorko“. Byl 
pátek odpoledne, když paní profe-
sorku po týdenní hospitalizaci při-
vezla sanitka. Upřímně řečeno, ně-
kde uvnitř sebe jsem cítila, že se 
paní profesorka z nemocnice vzhle-
dem k jejímu zhoršenému zdravot-
nímu stavu do Domova nevrátí. 
O to bylo mé veliké překvapení, že 
se mnou chtěla mluvit. Rozhovory 
jsme mívaly spolu velmi časté, ale 
tentokrát její pozvání bylo naléhavé. 
Při cestě k ní se mně vybavilo, jak 
se při našich rozhovorech v tichu 
hluboce zamýšlela. V těch chvílích 
se zdálo, že své myšlenky „vytahu-
je“ přímo  ze své podstaty, a když 
pak náhle řekla: „copak já jsem za 
profesorku“ (!?), trochu jsem se „vy-
lekala“, že se přibližuje již tehdy 
„věčnosti“, kde něco jako tituly ne-
mají váhu. Nahlédla již jiné hodno-
ty? Myslela více na to, co zůstává 
a nemizí, ani když si smrt člověka 
„vezme“?  

Spěchala, když jsem ten pátek za ní 
přišla. Chtěla udělat hlavně dvě věci. 
Prostřít čistý ručník na křeslo a pře-
číst dopis od syna ze zahraničí. V čet-
bě dopisu jsem se dostala až k místu, 
kde stálo: …„Maminko moje milovaná, 
mám Tě ve svém srdci a mám Tě moc 
rád. Děkuji Ti za vše, co jsi pro mě udě-
lala, a prosím Tě, odpusť mi, že jsem 
Tě dal do Domova. Tehdy jsem neměl 
jinou možnost. Ale já Ti slibuji, že si 
Tě s jarem, až se vrátím, vezmu k sobě 
domů…“ Paní profesorka přerušila mé 
čtení – nechtěla už více slyšet ani přes 
mé upozornění, že dopis pokračuje. 
Rozloučily jsme se s tím, že se za ní 
zastavím ještě než půjdu domů – če-
kal nás víkend. K setkání již nedo-
šlo. Nebo ano? Paní profesorka se-
děla v křesle na čistém ručníku a dí-
vala se klidným a vyrovnaným po-
hledem „do Věčnosti“…  

„Ó smrti, divné stvoření, klamavý 
přelude, strašidlo pro děti, … a přes-
to existuješ a proměňuješ nás z Času 
do Věčnosti, … ale nemůžeš nám vzít 
naše milé…“
Paní profesorce stálo za to vážit v pá-
tek odpoledne cestu sanitkou, aby se  
ujistila, že jí syn má rád. A mně tím 
dala neuvěřitelný dar do života…

Mgr. Marie Jeřábková, Ph.D. 
Domov pro seniory Hortenzie 

Bořanovice-Pakoměřice
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Využití vzpomínek v práci se seniory 
začala v Evropě rozšiřovat Angličan-
ka Pam Schweizer, původní profesí 
herečka. Snažila se zachytit zkuše-
nosti, myšlenky a příběhy starých lidí 
a přenést je prostřednictvím divadel-
ních her přímo do sociálních zaříze-
ní. Ohlas obyvatel byl velmi pozitivní. 
Paní Pam Schweizer pak vybudovala 
reminiscenční komunitní centrum 
v Londýně, které svou celkovou atmo-
sférou připomíná dobu před 2. světo-
vou válkou, kdy byli současní senio-
ři dětmi nebo mladými lidmi. Senio-
ři se zde mohou scházet při vzpomín-
kových besedách, sledují staré filmy, 
prohlíží si dobové předměty, fotogra-
fie a mají možnost si vytvořit i vlast-
ní fotoalbum, vzpomínkovou krabici 
nebo knihu života. 

Reminiscenční terapie je práce se 
vzpomínkami a životním příběhem, 
která umožňuje klientům  udržet si 
kontinuitu života přerušenou přestě-
hováním do zařízení sociálních slu-
žeb.  Po absolvování akreditovaného 
kurzu Reminiscence (vzpomínání) 

jako jedné z validačních technik pod 
vedením lektorky  PhDr. Hany Janeč-
kové,PhD. jsme se rozhodli tuto te-
rapii více začlenit do péče o klienty. 
Zjistili jsme, že vlastně běžně prová-
díme individuální reminiscenční te-
rapii a často vycházíme z dřívějších 
zvyklostí uživatelů při každodenní 
péči. Nově získané informace jsme 
chtěli ještě více uplatnit. Prvním kro-
kem  bylo začít se více zabývat život-
ními příběhy klientů a vytvořit vhod-
né prostředí pro vzpomínková setká-
ní. Klíčoví pracovníci začali v této ob-
lasti s klienty více pracovat a důleži-
té události z jejich života zazname-
nali do sociální dokumentace. Život-
ní příběhy jsou pak dále využívány 
při  individuálním plánování, které je 
díky tomu u každého uživatele jedi-
nečné.  

V březnu 2011 byla otevřena remi-
niscenční místnost, která slouží ne-
jen k reminiscenční terapii, ale i k ji-
ným účelům a aktivitám, např. vítá-
ní nových klientů, skupinovému čte-
ní na pokračování a výstavám. Vel-

kou odezvu zejména u klientek měla 
například výstava historických pa-
nenek, do které se zapojili i zaměst-
nanci. K předávání informací o pro-
bíhající reminiscenční terapii byl za-
veden sešit, kde si pracovníci  pře-
dávají zkušenosti a zážitky ze vzpo-
mínkových setkání. Oblíbeným té-
matem terapie je například dětství, 
první lásky, jarmarky a poutě, rodin-
ný život, velikonoční a vánoční zvyky. 
Hodinová povídání nejčastěji 7 – 10 
klientů probíhají i s malým pohoště-
ním. Využíváme staré fotografie, kni-
hy, filmy a další předměty. U senio-
rů zůstává dlouho zachováno smys-
lové vnímání a proto i běžné podně-
ty, jako vůně kávy, pohlazení kočky, 
poslech známé skladby nebo dětský 
smích mohou vzpomínky navodit. 
V současné době vytváříme tema-
tické krabice s dobovými předměty, 
které pak budou při reminiscenční 
terapii využívány. 

Zajímavé jsou pro nás postřehy pra-
covníků, kteří vedou vzpomínková 
setkání. Reminiscenční terapie je ob-
líbená, většina klientů se aktivně za-
pojuje a někdy dochází i k velmi emo-
tivním situacím. Na jedné schůzce 
byly přítomny i dcery klientky, které 
seděly se souhlasem ostatních stra-
nou a poslouchaly příběhy. Nakonec 
nevydržely jen poslouchat, aktivně 
se zapojily a  společně s maminkou 
si zavzpomínaly. Reminiscenční tera-
pie tak může být i velmi dobrým pro-
středkem nejen ke komunikaci s kli-
enty, ale i s jejich blízkými.

Dalším nápadem bylo tvořit vzpo-
mínkové kufry, které slouží k bližší-
mu poznání klienta, jeho životní his-
torie, pochopení jeho postojů a ná-
zorů. Klientovi kufr umožní předat 
své životní zkušenosti, vyrovnat se 
s minulými událostmi nebo se na ně 
podívat s nadhledem. 

Kufr vzpomínek jedné uživatelky byl 

Využití vzpomínek uživatelů 
při poskytování sociální služby 
v Domově důchodců Bystřany
Vzpomínání je běžnou součástí našeho života a patří k fyziologickým znakům lidské 
psychiky. Nikdo z nás se nezamýšlí nad tím, že by mohlo jít o něco výjimečného a důle-
žitého. Často si  mezi sebou vyprávíme zážitky, svoje zkušenosti a rádi se obklopujeme 
věcmi, které pro nás mají citový význam. Zvláště v seniorském věku lidé bilancují svůj 
dosavadní život a vracejí se v myšlenkách do starých časů, kde se cítí dobře a bezpeč-
ně. Z tohoto se snažíme vycházet při  při práci se seniory a terapeutický význam vzpo-
mínání využívat cíleně při reminiscenční terapii i při ošetřovatelské péči. 



 
Strana 17 TERAPIE

vytvořen pečovatelkou, která si všim-
la, že klientka sedává na lůžku a ne-
ustále si prohlíží předměty v zásuvce 
nočního stolku – fotografie rodiny, 
náhrdelník, skleničku, vějíř, rtěnku, 
korálky... Později většinu času trávila 
v lůžku a již si nemohla věci v zásuv-
ce skládat a v myšlenkách se vracet 
tam, kam sama chtěla a potřebova-
la. Byl proto vytvořen vzpomínkový 
kufr obsahující oblíbené věci a fotky, 
který nyní slouží k navázání komuni-
kace s touto  klientkou.

Protože by bylo škoda  příběhy jen vy-
slechnout a nechat je opět zapome-
nout, byla vydána publikace Putová-
ní ve vzpomínkách. Geriopracovni-
ce oslovily několik klientů, jejichž vy-
právění zážitků  zaznamenaly a pře-
daly ho dál s přáním, abychom vyhle-
dávali lidi, kteří mají co vyprávět a co 
chtějí naslouchat. Někteří klienti již 
nejsou mezi námi, ale jejich příběhy 
nám je stále připomínají.

Úryvek ze vzpomínek paní H.M.:
V Kostomlatech jsem žila od dětství. 
Se sestrou jsem vyrůstala a společ-
ně jsme se dopustily i různých lum-
páren. 
Vzpomínám si třeba na to, jak jsme 
vyděsily k smrti naší kozu, ta se 
vyšplhala na hambalky ve stodole 
a nechtěla dolů. Naše maminka 
měla své vlastní, svérázné tresty. 
Za tohle uličnictví jsme každá dosta-
ly jednu korunu s tím, že si půjdeme 
na druhou stranu Kostomlat do ob-
chůdku koupit rákosku a poneseme 
ji tak, aby nás každý ve vsi viděl...

Vzpomínky klientů jsou nejvíce oži-
vovány díky starým fotografiím a  
nám bylo líto, že by se  měly jen tak 
povalovat v zásuvkách nočních stol-
ků, a proto společně s klienty vytvá-
říme koláže nebo alba technikou 
scrapbook. K zvládnutí této výtvar-
né techniky je třeba určité šikovnos-
ti a fantazie,  proto se jí věnuje pou-
ze několik pracovníků našeho zaří-
zení.  Tato malá originální dílka mo-
hou být krásnou vzpomínkou i pro 
blízké klienta a opět dávají uživate-
lům podnět k vyprávění a  navázání 
dalších sociálních kontaktů.  V tomto 
roce v  rámci projektu  Reminiscenč-
ní terapie dojde ke vzájemné spolu-
práci a výměně zkušeností pracovní-
ků Domova důchodců Bystřany a So-
zial – Kulturelles Zentrum Leubnitz. 
Proběhnou workshopy o reminis-
cenční terapii a scrapbookingu, jako 
jedné z možných forem využití vzpo-
mínek, bude uspořádána výstava fo-
toalb, koláží, knih života a vzpomín-
kových krabic a  vytvořena dvojjazyč-
ná brožura o projektu. V lednu 2012 
již proběhl  první workshop, který byl 
věnován především praktickému ná-
cviku tvorby skládaných vzpomín-

kových alb pomocí různých technik 
scrapbookingu. Zúčastnilo se ho de-
set pracovnic DD Bystřany a dvě er-
goterapeutky z SKZ Leubnitz. 

Domníváme se, že aktivizační pro-
gramy by měly převážně vycházet 
z běžného života, z činností rutinně 
známých, nad kterými není potřeba 
přemýšlet, protože si je naše tělo pa-
matuje.

V našem zařízení proto vznikla pra-
covní skupina složená z několika 
pracovníků, jejichž cílem je zapojení 
uživatelů do denních činností a vypl-
nění jejich volného času aktivitami, 
které dříve prováděli. Klienti za asi-
stence  personálu například skláda-
jí ručníky, žehlí utěrky, vaří pudink, 
pečou koláč,  sbírají nádobí a myjí ho 
v kuchyňkách, přišívají knoflíky, lou-

pají a krájejí jablka. V současné době 
zařizujeme novou kuchyňku, která 
by měla sloužit klientům právě pro 
tyto účely. 

Na oddělení se zvláštním režimem, 
kde je poskytována služba uživate-
lům s různými typy demence se nej-
více osvědčilo prohlížení fotografií, 
zpívání dechových písniček a tan-
cování. Stává se, že klienti, kteří ne-
mluví, zpívají celé písničky, aniž by 
přemýšleli nad slovy. Známé písnič-
ky jsou  často jediným komunikač-
ním prostředkem. U klientů s pokro-
čilou demencí je cílené verbální vy-
volávání vzpomínek vzhledem k po-
rušeným kognitivním funkcím velmi 
obtížné. Daleko lépe jsou zvyklosti 
a zkušenosti klientů z dřívějšího ži-
vota uplatňovány při běžné každo-
denní péči a při aktivizacích, kte-
ré jsou uživatelům nabízeny. Kli-

enti rádi provádí práce, na které 
byli zvyklí ze svého dřívějšího živo-
ta, cítí se potřební a užiteční.Vel-
mi nás překvapilo, s jakou jistotou 
a jak rádi tyto činnosti vykonávají. 
Naše obavy, že to uživatelé  nezvlád-
nou, mohou se zranit a možná to ne-
budou umět se ukázaly jako napro-
sto zbytečné a mylné. Ve spoluprá-
ci s rodinou postupně zjišťujeme, ja-
kou práci klient dříve rád vykonával 
a tu pak, třeba i částečně začleňu-
jeme do  péče a volnočasové aktivi-
zace. Některé informace z biografie 
klienta využíváme i při výzdobě po-
koje a oddělení. Snažíme se docílit, 
aby prostředí bylo bezpečné, útul-
né a srozumitelné, aby byla podpo-
rována orientace klienta a jeho stá-
vající motorické schopnosti. Chod-
ba oddělení je například ozdobe-
na černobílými fotografiemi oblíbe-

ných herců, v pokoji jednoho klienta 
najdeme obrázky vlaků, dveře poko-
jů jsou označeny pro lepší orientaci 
třeba fotografií nebo šátkem. 

Stále více si uvědomujeme, že klien-
ta nemůžeme vnímat pouze z hle-
diska naplňování fyzických potřeb 
a ošetřovatelských intervencí, ale 
i potřeb psychosociálních a spiritu-
álních vycházejících z životních zku-
šeností a stereotypů. Ošetřovatelská 
péče zaměřená na biografii je mo-
tivující i pro pečující personál. Své 
znalosti mohou aktivně a samostat-
ně využívat, své nápady mohou rea-
lizovat a spokojenost klientů je pak 
největší odměnou za jejich práci při 
poskytování sociální služby. 

Pavla Fričová, 
manažerka kvality péče 

Domov důchodců Bystřany
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Do DD Bystřany byly panenky zakou-
peny po předchozím zjišťování, zda 
by se daly využít při terapii u klien-
tů s různými typy demence. V zahra-
ničí fungují organizace (např. Erve-
ra), které se touto činností zabývají 
s pozitivními výsledky a i naší sna-
hou je klientům nabízet nové akti-
vizace, které je zaujmou a motivují 
k činnosti. Domnívali jsme se, že pa-
nenky budou převážně využívány 
v rámci reminiscenční terapie k na-
vození vzpomínek na dětství a vý-
chovu dětí. Jejich začlenění do péče 
o klienty je doporučováno i v kon-
ceptu Bazální stimulace. Bohužel 
jsme nemohli naše představy opřít 
o odborné poznatky z jiných zaříze-
ní, a proto jsme se rozhodli opatr-
ně a s rozmyslem panenky uživate-
lům nabízet a průběžně sledovat je-
jich přínos.

První realistická panenka sériové 
výroby byla zakoupena v srpnu 2010 
a nabídnuta imobilní klientce, která 
tráví veškerý čas pouze v lůžku. Kli-
entka měla z panenky obrovskou ra-
dost a sama ji pojmenovala po své 
zemřelé dcerce Ivanka. Při návště-
vě je nyní více komunikativní, s pa-
nenkou se chlubí, převléká ji a poví-
dá si s ní. Reakce klientky byla velmi 
pozitivní a její vnitřní svět omezený 
na prostor pokoje se obohatil o další 
vnější podnět. Protože panenka zů-
stala u klientky již trvale a  nemoh-
li jsme ji půjčovat jiným uživatelům, 
oslovili jsme dvě rebornistky, které 
panenky vytváří. Paní Marie Hodeč-
ková a Martina Hoňková se k naše-
mu požadavku panenku zakoupit 
postavily velmi ochotně a nabídly 
nám, že jednu panenku uživatelům 
darují a osobně ji rády předají při ná-
vštěvě našeho zařízení 22.10. 2010. 
Rozhodnout se mezi několika nabí-
zenými panenkami bylo velmi těž-
ké, líbily se nám všechny. Nakonec 
jsme k jedné darované zakoupili ješ-
tě dvě další a se zvědavostí očekáva-
li, jaký budou mít mezi klienty i pe-

čujícím personálem úspěch. Uživa-
telům byly nabízeny velmi opatrně, 
pomalu a vždy s vysvětlením, že se 
jedná pouze o panenku. Na odděle-
ní se zvláštním režimem, kde je po-
skytována služba převážně uživate-
lům s Alzheimerovou nemocí, mělo 
první seznámení s panenkami ob-
rovský úspěch. Klientky je opatrně 
chovaly, usmívaly se, zpívaly jim pís-
ničky, některé se bály vzít panenku 
do náruče, aby ji neponičily. 

Při terapii s panenkami je nutné vždy 
vycházet z předpokladu, že se jed-
ná „pouze“ o terapeutickou pomůc-
ku, která by měla stimulovat a vyvo-
lávat kladné pocity. Uživatelé trpí-
cí Alzheimerovou chorobou nebo ji-
ným typem demence mají vzpomín-
ky uložené v tzv. dlouhodobých pa-
měťových stopách a tyto zkušenos-
ti a instinkty je možné při péči vyu-
žít. Jedním z našich cílů je dát klien-

tům možnost cítit se alespoň částeč-
ně jako doma a poskytovat jim tako-
vé podněty, které jsou pro ně zná-
mé, příjemné a motivují je k jaké-
koli další činnosti. Snažíme se více 
pracovat s životními příběhy uživa-
telů, s jejich návyky, zkušenostmi 
a začlenit je i do individuálních plá-
nů.  Uživatelé v pozdním stadiu one-
mocnění žijí většinou ve svém vlast-
ním světě, nejsou orientovaní, nedo-
káží udržet pozornost, obtížně ko-
munikují a často nepoznávají ani své 
blízké. Panenky mohou navodit ná-
hradní citovou a sociální vazbu, kte-
rou lze prakticky kdykoliv využít na-
příklad při neklidu klienta nebo při 
potřebě navázat s uživatelem kon-
takt. Pochování panenky se osvědči-
lo u klientů s motorickým neklidem 
vlivem Parkinsonovy choroby, u uži-
vatelů se stavy úzkosti nebo při ne-
žádoucí noční aktivitě. Klientky in-
tuitivně vědí, jak panenku vzít do 

NEBOJTE SE 
EXPERIMENTU
VYUŽITÍ REBORN PANENEK V PÉČI O SENIORY
Reborn panenky (v překladu znovuzrozené) jsou většinou předmětem sběratelského zájmu. Reborn jako 
speciální druh tvorby vznikl v 90. letech minulého století ve Spojených státech amerických a odtud se pak 
rozšířil do Velké Británie, Francie a Německa. Jeho cílem je vytvořit panenku, která se co nejvěrněji podobá 
skutečnému miminku. Panenka je sestavována ze základního kitu, je kolorována různými barvami a techni-
kami, jsou jí napíchány nebo namalovány vlasy dle fantazie umělce. Velmi rozdílné je i vyplnění panenky, 
které by mělo být opět co nejvíce realistické. Každá panenka je originál a jejich ceny jsou závislé na kvali-
tě provedení.

Pavla Fričová (uprostřed) přebírá 
Reborny od dárkyň
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ruky, pohupují se s ní, čímž dochá-
zí ke stimulaci vestibulárního systé-
mu a k navození pocitu klidu a spo-
kojenosti. Při zpívání známých pís-
niček dochází k přirozenému pro-
cvičování a tréninku paměti. Panen-
ky se využívají i při skupinové remi-
niscenční terapii, kdy pomáhají vy-
bavit vzpomínky na dětství, výcho-
vu dětí a udržují tak co nejdéle stá-
vající komunikační schopnosti uži-
vatelů. Klientky také rády vozí starý 
retro kočárek nebo sedávají u koléb-
ky, kterou pohupují. Zpočátku byla 
lepší odezva na panenky se zavřený-
ma očima, které působily uklidňu-
jícím dojmem, později klientky volí 

i panenku s otevřenýma očima, pro-
tože je pro ně více kontaktní. Větši-
na uživatelek reaguje dobře na krát-
kodobý kontakt s panenkou, dlou-
hodobá starost o „miminko“ pro ně 
může být obtěžující a únavná. Zá-
jem se může postupem času ztrácet 
nebo se naopak vytváří pevnější ci-
tová vazba, kdy se panenka stává tr-
valou součástí života klientky. Vždy 
máme na paměti, že podobnost s ži-
vým dítětem je pro někoho zaráže-
jící, nepříjemná, možná i matoucí 
a může vyvolat neočekávanou reak-
ci. Největším problémem, který jsme 
řešili, byla hmotnost panenek. Pro 
klientky byly těžké a neměly zájem 

je chovat v náručí. Z tohoto důvo-
du jsme se rozhodli panenky upra-
vit, vyndali jsme nadbytečnou zátěž 
a snížili jejich váhu tak, aby vyhovo-
vala možnostem našich uživatelek.

Důležitý je i přístup a ochota peču-
jícího personálu, který nesmí tera-
pii považovat za nepatřičnou a zby-
tečnou. Protože pečovatelé nejlépe 
znají potřeby a zvyky uživatelů, mo-
hou vnímavě a trpělivě panenky na-
bízet klientům, kteří je vyhledávají, 
a kontakt s nimi je pro ně příjemný. 
Rodinní příslušníci a blízcí uživate-
lů byli informováni prostřednictvím 
informativního letáčku a s dotazy 
se mohou na personál kdykoliv ob-
racet.

Z uvedených zkušeností lze těžko 
konstatovat, zda terapie pomocí re-
born panenek je jednoznačně pozi-
tivní nebo negativní. Zájem uživa-
telů je však nadřazený našim poci-
tům, a proto se nepozastavujeme, 
když vidíme klientku, která si veze 
na chodítku panenku nebo s ní spí. 
Domníváme se však, že se jedná 
o velmi individuální metodu, kterou 
je možné využívat s ohledem na po-
třeby konkrétních uživatelů. Osob-
nost každého klienta je jedinečná 
a co může někomu připadat hloupé, 
jinému udělá radost. V případě uži-
vatelů s demencí je naší prioritou 
mapovat životní rituály a zkušenos-
ti, naplňovat je a začleňovat je do 
péče.

Pavla Fričová, 
manažerka kvality péče 

DD Bystřany

První kontakt klientek 
s Reborny

Pravidelně od roku 2009 jezdí uživa-
telé Domova Na Svobodě Čížkovice 
na zimní expedice, které pořádají čle-
nové T. O. Bílý zajíc Libochovice. Ne ji-
nak tomu bylo i letos, kdy v pořadí čtvr-
tá expedice se vydala do krásného pro-
středí městečka Rokytnice nad Jize-
rou.
Vše začalo v sobotu 21. ledna, kdy se 
všichni sešli v roubené chatě v již pří-
jemně zasněžené Rokytnici nad Jize-
rou. Po ubytování a seznámení se s tý-
denním režimem všichni ulehli, aby se 
probudili do zasněženého rána, kdy jen 
v Rokytnici připadlo dobře 50 cm sně-

hu. Dopolední činnost byla tedy zajiště-
na. Musí se odhrnout sníh a prohrabat 
k zásobovacímu vozidlu, aby se moh-
lo nakoupit jídlo. A hlavně uvařit oběd. 
Odpoledne se všichni vydali Skybusem 
na nedalekou sjezdovku a tam se po-
řádně vyřádili. Vedle sjezdovky se dalo 
i bobovat, takže ti, co to neumějí na ly-
žích, nepřišli zkrátka.
Druhý a třetí den ještě připadlo trochu 
sněhu – asi 70 cm, takže se vše ustáli-
lo na necelých dvou metrech. Mnozí ta-
kovou masu sněhu ještě neviděli a tak 
o koulovačky a další sněhové radovánky 
nebylo nouze. Dopoledne trocha práce a 
odpoledne sjezdovka. Večer pak hry, tro-
cha tancování a povídání. Ve středu byl 
odpočinkový den, který účastníci expe-
dice využili k pořádnému vyspání a hlav-
ně k návštěvě místní cukrárny, kde děla-
jí úžasné poháry. Odpoledne procházka 
do okolí a na nedaleké stráni trošku sáň-
kovačky. Celý den svítilo sluníčko. Pros-
tě horská idylka. Večer se všichni těšili 
na maškarní karneval.
Krásné sluneční dny ubíhaly v dopoled-
ní práci a odpoledním lyžování a bobo-

vání a již tu byl pátek večer a ta méně 
příjemná část Expedice. Balení. Když 
bylo vše připraveno, zasedli všichni 
k poslední večeři. Na rozloučenou kaž-
dý obdržel malý dárek.
V sobotu 28.ledna se všichni rozjeli 
do svých domovů, ale před tím se do-
hodli na další již páté Expedici Krkono-
še. Kde přesně bude? To se zatím ješ-
tě neví, ale všichni se již těší. A aby to 
těšení nebylo dlouhé, pořádá pro ně 
T. O. Bílý zajíc společně s naším Domo-
vem letní tábor ve Sloupu v Čechách.

Ingrid Petříčková
vedoucí DNS Čížkovice

Expedice Krkonoše IV
Z DOMOVA
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INDIVIDUÁLNÍ 
plánování – výkladní skříň

 ORGANIZACE
V současné sobě se stále častěji setkáváme s názory odborné i laické veřejnosti, které zdůrazňují respekto-
vání lidských práv a individuální přístup k uživatelům sociálních služeb. Při tvorbě individuálních plánů se 
jistě tento přístup osvědčuje. Pro klíčové pracovníky je však také nutné osvojit si schopnost týmové spolu-
práce, uvědomování si vlastních pocitů, myšlenek a umění verbální i neverbální komunikace. Často si kladu 
otázku, zda vidí všichni zúčastnění při tvorbě individuálních plánů (IP) smysl svého počínání?

Klíčoví pracovníci, kteří se IP zabývají, často zmiňují 
velkou časovou zátěž a nadmíru administrativy. Také 
slyším názory na neochotu uživatelů – seniorů cokoliv 
plánovat. Na jedné straně je uživatel, který není jen pa-
sivním příjemcem sociální služby a má možnost spolu-
podílet se na průběhu poskytované služby, avšak jak je 
to v případech, kdy uživatel jen obtížně komunikuje či 
nespolupracuje? Požadavky kladené na klíčové pracov-
níky jsou v různých organizacích rozdílné. Náročnost 
této pozice je ovlivněna mnoha faktory, např. druhem 
sociální služby, cílovou skupinou, počtem uživatelů na 
jednoho klíčového pracovníka apod. V neposlední řadě 
bych chtěla zdůraznit osobnost klíčového pracovníka 
a jeho lidský přístup spojený s přístupem profesionál-
ním. Jistě je rozdílné, když má klíčový pracovník plá-
novat s pěti uživateli a jinde má „přidělených“ uživate-
lů dvacet i více. 
Zákon o sociálních službách v § 116 odst. 5 písm. c) a 
d) uvádí odbornou způsobilost pracovníka v sociálních 
službách, který zároveň ve většině případů bývá také 
klíčovým pracovníkem. Mezi jeho povinnosti patří kro-
mě jiného i umění vést rozhovor s uživatelem a tvořit in-
dividuální plány. Otázkou zůstává, zda klíčový pracov-
ník se základním vzděláním a s absolvovaným kurzem 
je skutečně kompetentní vytvářet IP dle potřeb uživate-
le či zda se jedná o formální záležitost a klíčový pracov-
ník vypracuje IP podle daného vzoru, aby dodržel zákon.     
Pokud nemají být individuální plány „jen zbytečné papí-
rování“ a péče a podpora má být poskytována na profe-
sionální úrovni, musí se poskytovatelé sociálních služeb 
zaměřit na snížení počtu uživatelů na jednoho klíčové-

ho pracovníka a na jejich kontinuální vzdělávání. Toto 
vzdělávání by mělo být zaměřené především na sezná-
mení s problematikou konkrétních cílových skupin uži-
vatelů a na vedení rozhovorů za účelem zjišťování po-
třeb, přání a cílů v souvislosti s individuálním plánová-
ním. Pravidelné vzdělávání zaměřené na modelové situ-
ace při vedení rozhovorů posiluje sebevědomí i profe-
sionální kompetence samotných klíčových pracovníků. 
Poskytovatelé by měli věnovat velkou podporu svým klí-
čovým pracovníkům také v podobě supervizí.  
Proces individuálního plánování je proces dlouhodobý 
a v jeho průběhu by se klíčový pracovník měl stále zdo-
konalovat a osvojovat si další schopnosti a dovednosti. 
Měl by být kompetentní i v oblasti etické. Měl by umět 
zacházet s citlivými informacemi, které získává při roz-
hovorech s uživateli a měl by jasně rozlišovat mezi po-
mocí a kontrolou. Pokud bych chtěla v několika bodech 
shrnout, CO BY MĚL KLÍČOVÝ PRACOVNÍK ZNÁT, tak 
především: poslání poskytovatele a cíle sociální služ-
by (co má být poskytováno a co již není obsahem služ-
by), cílovou skupinu a její specifika, práva uživatelů 
a povinnosti poskytovatele, principy a proces plánová-
ní služby, způsob zjišťování osobních potřeb a cílů, filo-
sofii kvality sociálních služeb. 

Každý člověk je jedinečný a měli bychom k němu přistu-
povat bez předsudků a jednat s ním jako s rovnocen-
ným partnerem. Na klíčové pracovníky je kladena velká 
zátěž a všichni se musíme snažit, aby se nestávalo, že 
lidská důstojnost, pomoc a podpora budou jen prázd-
ná slova. 

REDAKCE ČASOPISU UDĚLALA MEZI KLÍČOVÝMI PRACOVNÍKY V ZAŘÍZENÍCH MALOU 
ANKETU, TÝKAJÍCÍ SE IP. POLOŽILI JSME TYTO OTÁZKY: 

Co vám nejvíce pomáhá při tvorbě individuálních 
plánů?

Nejčastěji odpovídající uváděli aktivní zájem a spolu-
práci uživatelů, u nekomunikujících klientů rozhovory  
s jejich blízkými. Dále školení a dobře vypracovaná me-
todika. Důležitá je podle odpovědí týmová spolupráce, 
pomoc a poznatky ostatního personálu.

Čeho se nejvíce obáváte při tvorbě individuálních 
plánů?

Nezájmu uživatelů, odmítnutí plánu uživatelem, zvole-
ní chybného cíle. Dále zmiňují obavy z vysvětlování kli-
entům, proč musí plánovat, z nedostatku financí na ná-
kup pomůcek. „Obávám se, že není přesně vymezeno, co 
je přání a co je cíl klienta. Proto si nejsem jistá, zda vů-

bec plánuji správně. Myslím, že by ministerstvo mělo vy-
dat nějaký metodický pokyn jednotný pro všechna soci-
ální zařízení“, odpovídá Miroslava Barešová, ředitelka 
DD Bystřany. Následného neodborného zásahu inspek-
torů kvality při inspekci se např. obává manažer kvality z 
Barevných domků Hajnice. „Malého množství informací 
o uživateli. Složité komunikace a spolupráce při tvorbě 
IP nejen s uživatelem ale i rodinou. Strašákem je i zvole-
ní chybného cíle.“ vyjmenovává Iva Švancarová, CSS Le-
tovice. „Obávám se, že budu odmítnuta klientem. Též 
mám obavy, aby mnou vyhotovený IP vyhověl předsta-
vám nadřízených.“, odpověděla Jaroslava Šabatová, So-
ciální služby Milevsko. „Myslím, že není čeho se obávat. 
Při plánování je důležité nezapomenout na samotného 
klienta: nevymýšlet nereálné a utopické cíle, myslet na 
klienta jako na člověka s jeho osobnostními vlastnost-
mi, jeho chybami, jeho možnostmi a omezenými schop-

Mgr. Dagmar Dvořáčková

Plné znění všech odpovědí najdete na www.rezidencnipece.cz.



  

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
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nostmi, kvůli nimž právě naši sociální službu potřebuje,“ 
odpovídá Bc. Michaela Šarmanová, vedoucí Domova Ba-
revný svět, zařízení Čtyřlístku – centra pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava. 

Máte nějakou metodickou příručku na tvorbu in-
dividuálních plánů?

„Pro celý proces individuálního plánování máme zpra-
covaný metodický postup, podle něho se řídí všichni 
zaměstnanci střediska. Metodický postup jsme zpra-
covávali v týmu klíčových pracovníků na základě vlast-
ních zkušeností, vycházeli jsme i z informací získaných 
na externích metodických podporách, na konzultacích 
a z dostupné literatury“, uvádí Mgr. Břusková ze Santé 
Havířov. I další odpovídající převážně používají vlastní 
metodický postup zařízení, čerpají informace z odbor-
né literatury, školení k IP, využívají náměty a připomín-
ky z metodických návštěv nezávislých odborníků a z in-
spekce kvality sociálních služeb.

Uveďte počet uživatelů, u kterých jste uveden/a 
jako klíčový pracovník.

Počet uživatelů, u kterých je odpovídající uveden jako 
klíčový pracovník, se pohybuje v rozmezí 3–9, přičemž 
nejčastější odpovědí bylo číslo 4. Řada zařízení má na-
staven maximální limit pro počet uživatel na jednoho 
klíčového pracovníka.

Jak uživatelé přistupují k individuálnímu pláno-
vání?

„Většina klientů se snaží v rámci IP spolupracovat, 

avšak považují to spíše za nutnost. Naši klienti-senioři 
nejsou ze svého dosavadního života zvyklí na využívání 
písemné dokumentace a mívají z ní spíše obavy, zvláš-
tě pak, používá-li se k zaznamenávání informací z je-
jich běžného denního života a soukromí.“ Šárka Kotko-
vá, Domov Blahoslavené Bronislavy.

„Uživatelé sestavují plány neradi, považují to za zbyteč-
nost, většinou mě prosí, abych tam něco napsala, jen 
aby se s tím nemuseli zabývat.“ Hanka Mrázková, Soci-
ální služby města Milevsko.

„Většinou je rozhovory o individuálním plánování obtě-
žují. U nekomunikujících klientů velmi záleží na empa-
tii klíčového pracovníka. Běžně se stává, že plány jsou 
spíše přáním klíčového pracovníka než samotného kli-
enta.“ Jana Dewatová, Barevné domky Hajnice.

„Přístupy jsou různé. Obecně lze říci, že někteří je po-
važují za nežádoucí vstup do svého soukromí, jiní jsou 
sdílnější a berou jej jako jednu z forem komunikace 
s personálem. Osvědčuje se pomoc klíčového pracov-
níka a neustálé opakování. Samostatnou složitější ka-
pitolou je plánování s uživateli trpícími Alzheimerovou 
chorobou nebo jinými formami demencí.“ Iva Švanca-
rová, CSS Letovice.

„80 % uživatelů je z individuálního plánování nadše-
no, preferují, že je to o nich. Chtějí se setkávat se za-
městnanci - klíčovými pracovníky, realizačním týmem, 
sami, ze své vlastní iniciativy přicházejí s nabídkou ak-
tivit, které by pomohly naplňovat jejich osobní cíle.“ 
Mgr. Šárka Matyášková, vedoucí Domova na Liščině os-
travského Čtyřlístku.
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Co je hlavním cílem sekce 
a komu je členství v ní určeno?
Hlavním cílem sekce je spojit do mul-
tiprofesní organizace všechny nelé-
kařské zdravotnické profese, které 
se podílejí na realizaci nutriční péče 
o nemocné v institucích i v komuni-
tě. A umožnit jim aktivní podíl na vý-
voji této péče včetně jejího potřebné-
ho zabezpečení.  Tak, jak se vyvíjí sys-
tém optimální péče o klientelu všech 
těchto zařízení, vystupuje do popře-
dí i v zajištění nutriční péče potře-
ba úzké spolupráce všech pracovní-
ků nelékařských profesí v přímé péči. 
Tím je pojetí sekce ojedinělé, dosud 
byla struktura sekcí koncipována spí-
še jako „jedno“ profesní a ne jako 
multiprofesní.   
Sekce je díky svému zaměření ote-
vřena všem nelékařským zdravot-
nickým profesím, které se s touto 
problematikou dostávají do přímé-
ho kontaktu - například ošetřující 
všeobecná sestra, ošetřující dětská 
sestra, nutriční terapeutka, zdravot-
ně sociální pracovnice, ale i ergote-
rapeutka či fyzioterapeutka.

Co Sekce nabízí svým členům?
Sekce nabízí svým členům interak-
tivní spolupráci v rámci vlastního 
newsletteru, možnost podílet se na 
tvorbě pravidel pro oblast výživy a nut-
riční péče v ČR, a to na úrovni a v kon-
textu evropských standardů. Členové 
získají možnost aktivně se podílet na 
tvorbě a novelizaci legislativních po-
stupů v ČR, a to nejen v rámci připo-
mínkových řízení, ale i v rámci přípra-

vy podkladů pro jejich novelizaci ve 
vazbě na reálné potřeby praxe. Členo-
vé sekce mohou využívat konzultač-
ní zázemí, současně se od nich oče-
kává, že se na konzultacích budou 
aktivně podílet, v souladu se svými 
zkušenostmi a znalostmi.
Členům bude do konce tohoto roku 
k dispozici i základní přehled praco-
višť správné nutriční praxe. 
Samozřejmostí je možnost výměny 
zkušeností se zahraničními kolegy, 
kolegyněmi v Evropě.

Bude Sekce spolupracovat i se 
zahraničními odborníky?
Ano, Sekce je v současné době kandi-
dátem přidruženého členství v EFAD 

(European Federation of the Asso-
ciation of Dietitians), do týdne oče-
káváme informaci o našem přijetí. 
Současně jsme již od vzniku Sekce 
aktivním spolupracovníkem EFAD 
v rámci projektu DIETS, který je 
dlouhodobě podporován evrop-
ským grantem.  
Aktivně se Sekce prezentuje pro-
střednictvím posterů i přednášek 
na mezinárodních konferencích.

Čím bude členství přínosné 
zdravotníkům z pobytových 
zařízení sociálních služeb?
Prostřednictvím aktivní členské zá-
kladny možnost průběžného sdíle-
ní zkušeností a spolupráce s ostat-
ními aktivními zájemci o nutrič-
ní problematiku, včetně profesí se 
znalostí konkrétní problematiky se 
zajištěním nutriční péče v těchto 
zařízeních. 
Možnost sdílení unikátního know-
how v oblasti odpovědnosti za nut-
riční péči podle druhu vykonávané 
profese. Možnost aktivního podílu 
na tvorbě a novelizace legislativních 
postupů v ČR.
Možnost ovlivnění koncepce a obsa-
hu programů v odborném vzdělávání. 
Příležitost prezentovat své zkuše-
nosti a postupy správné nutriční 
praxe.

Jaké požadavky máte na členy?
Vítáme všechny, které cíle Sekce 
oslovují a jejichž pracovní aktivity 
jsou spojeny s oblasti výživy a nut-
riční péče v tuzemském, případně 
i mezinárodním měřítku. 

Kde mohou zájemci o členství 
najít další informace?
http://www.cnna.cz/
clenska-prihlaska
Na tomto odkazu můžete vyplnit 
on-line přihlášku k členství v Sekci 
a získat aktuální podmínky členství 
v České Asociaci sester, jako mateř-
ské organizaci.
Členství v EFAD je pro členy Sek-
ce v letošním roce automaticky za-
jištěno členským příspěvkem uhra-
zeným z členského příspěvku do 
Sekce.

MULTIPROFESNÍ 
SEKCE VÝŽIVY 

 A NUTRIČNÍ PÉČE
V rámci České asociace sester (ČAS) vznikla nová Sekce výživy a nutriční péče, která je 
otevřena všem nelékařským zdravotnickým profesím.
O informace jsme požádali Tamaru Starnovskou, vrchní nutriční terapeutku FTNsP.

REDAKČNÍ INFORMACE

Máte zájem dostávat více čísel 
Rezidenční péče? 

Objednejte si zasílání libovolného počtu čísel jen za nákladovou cenu 
a poštovné. Předplatné můžete objednat i v průběhu kalendářního roku, 
vyfakturujeme vám jen odebrané časopisy. 
Jeden výtisk Vám samozřejmě budeme zasílat zdarma i nadále!
Objednávkový formulář najdete na www.rezidencnipece.cz
nebo nás kontaktujte osobně.
Tel.: 271 748 312, 271 747 313, e-mail: kaplanova@marcom-praha.cz



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
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Soutěž Public relations 
PO TŘETÍ  

Redakce Rezidenční péče spolu s porotou posoudila práce zaslané do třetího ročníku soutěže 
Public Relations aneb Ukažte všem, že to děláte dobře. Z doručených materiálů je zřejmé, že se 
kvalita prezentace jednotlivých zařízení velmi vylepšuje a obsahově i technicky zdokonaluje. 
I proto bylo těžké vybírat. 

JAK TO DOPADLO:
Kategorie informační materiály �������������������������������������������������������������������

DOMOV DŮCHODCŮ BYSTŘANY (ZA INFORMAČNÍ LETÁČKY 
A AUDIOVIZUÁLNÍ PREZENTACI)
Porota ocenila velmi kvalitní textové i grafické zpracování informačních letáčků o služ-
bách, které domov poskytuje. Ve všech tištěných materiálech je zřejmá jednotná linie, le-
táky jsou příznivě rozděleny pro jednotlivé cílové skupiny. Porotě se také velmi líbila Ku-
chařka s Katkou, v níž klienti sepsali své oblíbené recepty nebo recepty na jídla, která 
znají ze svého dětství. Také audiovizuální prezentace má velmi dobrou úroveň, byť v ně-
kterých částech byla na vkus poroty trochu rozvláčná, ale výhodou byl velmi věcný a in-
formativní komentář.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MILEVSKA (ZA LOGO ZAŘÍZENÍ A JEHO VYUŽITÍ)
Ocenění materiálů si vysloužilo veselé a pozitivní logo a jeho dobré využití na všech tištěných materi-
álech. Navíc toto zařízení využilo k šíření značky i další možnosti, jako např. firemní desky, bločky, taš-
ky. Porotě se líbilo i grafické zpracování webových stránek, i když padla výtka na jejich ne příliš častou 
aktualizaci (duben 2011). Jen na okraj, jeden z členů poroty pochválil fakt, že v logu je trojlístek – čtyř-
lístků je už docela dost...

Kategorie práce s veřejností    �����������������������������������������

ČTYŘLÍSTEK – CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA 
(ZA AKCI VŠECHNY BARVY DUHY A JEJÍ MEDIÁLNÍ PODPORU)
Již podruhé porota ocenila akci Všechny barvy duhy, kterou zařízení každoročně pořádá. 
Společný koncert, na němž vystupují lidé se zdravotním postižením spolu s profesionální-
mi umělci, se již po páté konal v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Akce, která má veli-
kou návštěvnost, je velmi náročná na produkci. Porota ocenila profesionálně zpracovanou 
technickou i mediální podporu celé akce. Další pochvala se týkala i výborně zpracovaných 
webových stránek. Podívejte se sami: www.uspostrava.cz.

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE, BOŘANOVICE 
(ZA INTERNÍ ČASOPIS A KALENDÁŘ)
Ze zaslaných materiálů je zřejmé, že domov se hodně věnu-
je interní komunikaci a vztahům mezi personálem a klien-
ty. Porota jednomyslně ocenila časopis „Bořánek“. Už z prvních stran sálá vřelost, poho-
da a humor. Do časopisu rovnoměrně přispívají pracovníci i klienti, a úvodníky paní ředi-
telky mají profesionální úroveň a náš časopis může jen doufat, že nám také něco napíše…
Dále porota ocenila stolní kalendář s fotkami prací klientů domova, i z něj dýchá pohoda 
a úcta k práci klientů i zaměstnanců, kteří se jim věnují.

Dobrovolníci 
v Domově 
důchodců 

Bystřany

DobrDobrrrrrrovooooo
vv 
ddd

Domov důchodců 
Bystřany

Domov pro seniory

Domov důchodců Bystřany poskytuje tři typy sociálních služeb:

• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
• Denní stacionář

Domov se nachází cca 3 km od Teplic. Je umístěn uprostřed obce 

Bystřany, ale zároveň v klidném prostředí, které nabízí možnost 

vycházek do přírody.

V blízkosti domova je autobusová i vlaková zastávka, obchody a 

restaurace.

Celá budova je bezbariérová se dvěma výtahy.

Své blízké u nás můžete navštěvovat denně do 20 hodin.
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Domov důchodců 
Bystřany

Domov se zvláštním 
režimem

Domov důchodců Bystřany poskytuje tři typy sociálních služeb:

• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
• Denní stacionář

Domov se nachází cca 3 km od Teplic. Je umístěn uprostřed obce 

Bystřany, ale zároveň v klidném prostředí, které nabízí možnost 

vycházek do přírody.

V blízkosti domova je autobusová i vlaková zastávka, obchody a 

restaurace.

Celá budova je bezbariérová se dvěma výtahy.

Své blízké u nás můžete navštěvovat denně do 20 hodin.
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Poslední dny 
a hodiny

Informace pro rodinné 
příslušníky klientů

Smrti se neboj. 
Dokud jsi tu ty, 
není tu smrt, 
až tu bude, 
nebudeš tu ty.

(čínské přísloví)

Domov důchodců Bystřany, Pražská 236, 417 61 Bystřany
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Denní stacionář

Domov důchodců Bystřany poskytuje tři typy sociálních služeb:

• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
• Denní stacionář

Domov se nachází cca 3 km od Teplic. Je umístěn uprostřed obce 

Bystřany, ale zároveň v klidném prostředí, které nabízí možnost 

vycházek do přírody.

V blízkosti domova je autobusová i vlaková zastávka, obchody a 

restaurace. Celá budova je bezbariérová se dvěma výtahy.

Denní stacionář se nachází v suterénu budovy domova důchod-

ců, má samostatný vstup z venku.

j

Z PŘEDÁVÁNÍ CEN

Na snímcích zleva: DD Bystřany, SS města Milevska, 

Čtyřlístek Ostrava a doc. Ladislav Průša, DpS Hortenzie, 

skupinový snímek z předávání cen



 

SENI CUP 2012
SENI CUP, mezinárodní fotbalová liga postižených 
osob, je výjimečná akce. Společnost TZMO S.A. ho po-
řádá od roku 2000. V počátcích turnaje se zápasy ko-
naly pouze na území Polska, časem se liga rozšířila i do 
dalších zemí, např. do Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Slo-
venska, Německa a také České republiky, kde se první 
ročník uskutečnil v roce 2006.
Díky SENI CUPu fotbal získal popularitu také mezi po-
stiženými, a turnaj se tak stal mimořádnou událostí pro 
celou sféru sociální péče. Zájem o účast na turnaji kaž-
doročně stoupá a každý další ročník prokazuje, že i lidé 
s mentálním postižením mají schopnost účastnit se 
sportovních utkání a intenzivně prožívat vše, co s tím 
souvisí: tréninky, posilování, ale i smysl pro kolektivní 
spolupráci a fair play. 

Jaká jsou základní pravidla SENI CUPu?
Z každého přihlášeného ústavu se ho zúčastní 
jedno mužstvo ve složení čtyři hráči, brankář a 
dva náhradníci. Zápas řídí profesionální rozhod-
čí. Hraje se na travnatém hřišti pro malou kopa-
nou a utkání trvá 2 x 10 minut. Herní plán je vy-
tvořen tak, aby závěrečný zápas byl finálovým 
soubojem dvou nejlepších týmů. Tři nejúspěšněj-
ší mužstva obdrží hodnotné ceny. Speciální ce-
nou je zájezd do Polské Toruně na celoevropské 
finále SENI CUPu. Zkrátka nepřijdou ani ostatní 
týmy, jelikož zajímavých odměn a dárků se rozdá-
vá celá řada. 

Jak se přihlásit?
Pokud jste dosud nedostali pozvánku poštou, stáhněte 
si přihlášku na internetových stránkách www.seni.cz, 
nebo se tam přímo zaregistrujte. Pozvánka s přihláš-
kou je ke stažení i na www.rezidencnipece.cz. Přihlaste 
se co nejdřív, zájem je veliký a počet účastníků je ome-
zený. 

Program
Součástí 7. ročníku ligy SENI CUP bude kromě turnajo-
vých zápasů také bohatý program pro mužstva, jejich 
doprovod a diváky. Setkáte se tu i s fotbalovou legen-
dou Antonínem Panenkou, patronem turnaje. Nebude 
chybět ani pohoštění, hudba a tanec. Organizátoři jako 
vždy udělají vše pro to, aby všichni prožili krásný den, 
na který budou dlouho vzpomínat. 

Již sedmý ročník fotbalové ligy postižených osob SENI CUP se letos bude konat 23. květ-
na v Havlíčkově Brodě. 

Oficiálním partnerem SENI CUPu je město Havlíčkův Brod. 

Kontakt: Bella Bohemia s.r.o., VGP Park Horní Počernice, hala I, 
Vlastibořská 2, 193 00 Praha 9

tel.: 226 212 313, fax: 226 212 312, e-mail: distribuce-seni@bellabohemia.com
www.seni.cz



Je možné, že Váš dosavadní software 
má některé z těchto nedostatků:

Patříte mezi poskytovatele 
sociálních služeb, kteří hledají

Přes 20 let zkušeností s vývojem softwaru 
a  lektorskou činností v oblasti sociálních služeb.

Pomůžeme Vám

Vysoký pronájem za software, který navíc nikdy 
nebude Váš?

Získat komplexní software za bezkonkurenční ceny 
stanovené s ohledem na oblast sociálních služeb.

Proč platit pronájem, když 
za zlomek ceny 

můžete mít vlastní.

Získat časově NEOMEZENOU licenci na užívání programů 
(žádné pronájmy) pro NEOMEZENÝ počet stanic v rámci 
Vašeho zařízení. 

Získat možnost trvalého neomezeného přístupu 
k Vámi již pořízeným datům – nezávislost 
na dodavateli softwaru a Vaší finanční situaci.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Časově OMEZENÁ licence na užívání programů 
na OMEZENÝ počet stanic?

Riziko ztráty přístupu k Vámi již pořízeným 
datům, příp. celé agendy Vašeho zařízení 
v případě platební neschopnosti?

www.preus.cz, e-mail: preus@nextra.cz


