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Tak máme zase před volbami. Jsou to 
nepochybně krásné dny, plné pozitiv-
ních slibů a představ těch, kteří usilují 
o náš hlas. Tedy v případě, že jim bez 
výhrad uvěříme a nebudeme si (a jim) 
klást protivné otázky. Těm velkým bych 
směřoval otázku: proč jste to „dobro“, 
které dnes slibujete, nezařídili, když 
jste vládli a vládli jste na to dost dlou-
ho. Těch nových bych se ptal: nezískáte 
asi většinu, půjdete do koalicí. S někým 
ano, s někým ne. Měli jsme koalici – a 
jak dopadla? O náš hlas usiluje reálně 
asi devět stran. 
Mně by byla sympatická strana, která by 
se vymezila realisticky, tj. spíš negativ-
ně. Přiznala, jak jsme na tom s ekono-
mikou, jaké reálné možnosti máme udr-
žet se v globalizovaném světě na úrovni, 
připustila, že ani Evropa neví co s neza-
městnaností, s oteplováním a dramatic-
kými extrémy počasí, že jsme už o mno-
há národní bohatství přišli, protože jsme 
nebyli dost opatrní a moudří, a zůstávají 
nám pracovité ruce, chytré hlavy, příro-
da a lesy, voda, která u nás naprší a od-
teče se škodami nebo bez užitku, děti, 
které budou snad schopnější a chytřejší 
než my. A připustila, že nemáme dost 
zkušeností, jak všechny velké problémy 
zvládat. Že i my budeme postupovat 
nejistým systémem „pokus – chyba“, a 
že i my budeme muset rozhodně čelit 
chytrákům, kteří se chtějí ze společného 
obohatit. Uvítal bych stranu, která při-
zná, že důchody až na malý schodek ne-
financuje stát ale pojištěnci, a schodek 
není způsoben přibýváním seniorů, ale 
nezaměstnaností (a v jejím rámci téměř 
100 tis. nezaměstnaných mladých lidí), 
že na podporu rodin vydáváme částku, 
která je třetí nejnižší v Evropě, že není 
možné akceptovat nízkou porodnost, že 
zastavit valorizaci důchodů bylo nejen 
nemravné, ale i hloupé, protože senioři 
představují významnou koupěschop-
nou poptávku, že deregulace nájemné-
ho a nezvládnutí bytové politiky vůbec 
vytváří děsivou potřebu sociálního (ro-
zuměj nouzového) bydlení v moderním 
kulturním státě. Přizná, že na sociální 
dávky vynakládá naše země méně než 
chudší evropské země a nezaměstnaní 
a chudí nejsou viníky ekonomických po-
tíží. Tedy nejen sliby, ale také pravdivé a 
kritické hodnocení situace.
Mnoho stran a politiků již okusilo „jak 
chutná moc“. O to větší a tvrdší bude zá-
pas o přízeň voličů, boj o větší díl koláče. 
Objektivním požadavkem občana-voli-
če je stabilní práceschopný Parlament 
a vláda, která bude moci nést plnou 
odpovědnost za svá rozhodnutí a ne la-
vírovat v diskusích poslaneckých klubů. 
O to větší by měl proto každý volič pro-
jevovat obezřetnost a podle svých osob-
ních zkušeností si klást otázky a hledat 
odpovědi. I volič se může ve svých oče-
káváních mýlit. Ale musí to zkusit. Kaž-
dý hlas může rozhodnout. Pojďme volit.

Petr Víšek

Martin Maxa, zpěvák, kytarista, 
skladatel a také malíř má oprav-
du široký rozsah aktivit. Kromě 
jiného také podporuje Domov 
Svojšice, kde často vystupuje 
a je v čilém kontaktu i s klienty. 

Jak se stalo, že jste si vybral 
právě Domov Svojšice? Je něčím 
výjimečný?
Začalo to už před léty zcela prozaic-
kou pozvánkou pana ředitele Vítka 
Formana na vystoupení pro klienty  
Domova Svojšice, které jsem rád při-
jal. Vzpomínám si, jak mi tehdy uča-
rovalo nejen krásné prostředí areá-
lu, ale i velmi přátelská a uvolněná 
atmosféra, která zde panovala nejen 
mezi zaměstnanci, ale i mezi klien-
ty Domova Svojšice. Po vystoupe-
ní jsem tudíž ani nikam nespěchal 
a ještě nějakou chvíli jsem si vše 
užíval. Myslím, že právě tehdy se vše 
zrodilo. Nejen přátelství mezi mnou 
a Vítkem, ale i můj vztah k Domovu 
Svojšice.

Jaké je pro vás vystupování před 
tímto publikem?
Tohle publikum je nesmírně bezpro-
střední, což by mi nejspíš potvrdil 
každý, kdo někdy před podobným 
publikem vystupoval. Zpětná vaz-
ba k člověku dorazí prakticky hned 
s prvními akordy, které vyloudí 
z hmatníku kytary. A tohle má kaž-
dý interpret rád, mě nevyjímaje. Tak-
že si to pokaždé opravdu užívám 
a z podobných koncertů se vždy vra-
cím s pořádně dobitými baterkami.

Je o vás známo, že se zajímáte 
o politiku. Jaký je váš názor 
na současnou sociální politiku? 

Současná sociální politika vykazuje 
příznaky stejných chorob jako esta-
blishment, který ji nastoluje. A není 
jich málo. Od klientelismu a korup-
ce, které se dnes eufemisticky říká 
lobby, až k přebujelé úřednické by-
rokracii a sociálnímu pokrytectví, 
jemuž se zase s oblibou říká roz-
počtová odpovědnost. Jinými slovy, 
občas mám pocit, že sousloví sociál-
ní politika dnes rezonuje maximálně 
v programových pamfletech politic-
kých stran, v praxi však značně po-
kulhává a vše dobré, co ulehčí život 
těm potřebným, k nim občas dopu-
tuje vlastně navzdory sociální politi-
ce současného establishmentu. A to 
jen díky lidem, kteří v téhle práci vidí 
spíše poslání než zaměstnání. Vím, 
o čem mluvím, protože mám sám 
postiženého tátu a zažil jsem si své.

Co v této chvíli připravujete 
ve své profesi? 
Nedávno jsem vydal své nové album 
„Sám sebou“, na kterém jsem strávil 
zhruba pět let svého života a skoro 
celý jeden rok ve studiu. Jsem s ním 
spokojen, ale zároveň cítím potřebu 
trochu si odpočinout. Takže z toho 
tvůrčího hlediska si dám nejspíš ma-
lou pauzu a budu se věnovat koncer-
tování, které mi vždy spolehlivě dobí-
jí baterky a zároveň si možná občas 
odskočím i do jiných sfér šoubyznysu.  
Zrovna teď zvažuji jednu divadelní na-
bídku. A pochopitelně je tu ještě má 
rodina, kterou jsem v posledních le-
tech možná trošku zanedbával, a teď 
mám tudíž co dohánět. V každém pří-
padě, kdo má zájem o novinky týkají-
cí se mé maličkosti, nechť si klikne na 
www.martinmaxa.cz.

Lenka Kaplanová
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PĚT DNŮ, KTERÉ OTŘÁSLY 
DOMOVEM

1. 6. byla vzhledem k mohutným deš-
ťům vyhlášena mimořádná situace. 
Ve Svojšicích jsou tři rybníky, a hrozi-
lo protržení hrází.  Obec ve spoluprá-
ci s hasiči vyhodnotila situaci jako 
kritickou a byl přivolán ředitel zaří-
zení Vítězslav Forman. 

2.6. Krátce po poledni začala přípra-
va na evakuaci. Ve spolupráci se sta-
rostou byla prověřena eva-
kuační místa, a zároveň byli 
povoláni pracovníci zařízení 
a vytvořeny evakuační sku-
piny. Každá měla svůj úkol 
– obyvatele, materiál a zaří-
zení. Zároveň byla zajištěna 
doprava a autobusy pro kli-
enty. Kolem 16. hodiny přišla 
zpráva, že hráze dvou rybní-
ků jsou protrženy a přílivová 
vlna míří k rybníku v soused-
ství zámku. Vlna zde měla 
být za 60 minut. 
Ředitel Forman zahájil plnou evaku-
aci. Znamenalo to nejen odvoz klien-
tů a potřebných pomůcek, ale i pří-
pravu jejich pobytu na evakuačních 
místech. Dočasným útočištěm se 
stala místní hospoda a škola. S pře-
sunem nepohyblivých klientů pomá-
hali HZS a PC.
Celá evakuace trvala přesně hodi-
nu. Vše proběhlo bez problémů díky 
profesionalitě personálu a také díky 
tomu, že řešení takovýchto situací je 
v manuálu ISO, které zařízení nedáv-
no získalo a každoročně ho obhajuje. 
Budova byla zaplavena hlavně z pře-
plněné kanalizace, voda se dostala 
do přízemí a zpustošila zahradu. Za-
plavené bylo přízemí a suterén, kde 
jsou elektrokotelny. 
Po čtyřech dnech se klienti vrátili. 
„Ptali se mne, kdy jim zase udělá-
me takový výlet“, směje se Vítězslav 
Forman. „Brali to jako bojovku, byli 
společně v jedné místnosti, vedle byl 
výčep s dostatkem nealkoholických 
nápojů. Ale kromě našich klientů od-

vedli skvělou práci všichni zaměst-
nanci. Někteří z nás tady strávili čtyři 
dny bez spánku, protože cesta byla 
neprůjezdná a nebylo možné se vy-
střídat.“ 
Postiženému Domovu Svojšice v pra-
vé chvíli pomohla firma Prostav, s.r.o., 
která již původně vystavěla opěrnou 
zeď, jež objekt zachránila, a následně 
opravila největší škody, a poskytla 
vozidla při evakuaci. Dále pomohla 
firma Semileas, s.r.o., která dodala 
rychle hygienické potřeby, podpořila 
také firma Untraco,  společnost Rico-
ma dodala zdravotní pomůcky na oč-

kování a desinfekční prostředky. 
A firma Alza.cz pomohla finančně. 
„Cítili jsme velkou solidaritu“, vzpo-
míná Vítek Forman, „moc nás to pod-
pořilo nejen materiálně, ale i psy-
chicky.“
„Stejně jako celá republika jsme 
s napětím sledovali průběh letoš-
ních povodní a naši obchodní repre-
zentanti v daných regionech dostali 
pokyn, aby aktivně vyhledali zaříze-
ní postižené povodněmi a nabídli 
pomoc. Domov Svojšice nám rychle 
poslal své požadavky zdravotnických 
prostředků pro evakuované klienty, 
a tak jsme vše obratem dodali a rádi 
jsme pomohli, rychlá pomoc je nej-
důležitější“, říká Ivan Babinec, ma-
jitel firmy Untraco, která distribuuje  
zdravotnické pomůcky dánské firmy 
ABENA. 

V normě ČSN EN ISO 9001:2009 jsou specifikovány požadavky na sys-
tém managementu kvality, který mohou organizace používat pro inter-
ní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky 
(klienty).
 
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organiza-
ce plnit požadavky normy ISO, pro posouzení klientů, plnění požadav-
ků předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování 
všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

Pořád se něco děje aneb

EVAKUACE 
ZA HODINU
Domov Svojšice poskytuje péči více než stovce klientů, z nichž většina má těžká zdravotní, mentální 
nebo jiná postižení. Nádherná zámecká budova, obklopená udržovaným parkem, skýtá malebná zákou-
tí, kde posedávají v pohodě obyvatelé, a jen hrozivá díra před vjezdem do areálu svědčí o tom, co se zde 
nedávno událo.
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JE LEPŠÍ ZÁPLAVA NEBO SOUD 
S VZP? 

Domov Svojšice přestál nejen zápla-
vu a evakuaci, ale také soudní spor 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 
„VZP je povinno zaplatit částky za loň-
ský rok, které nám zadržovali do tzv. 
vyúčtování, které dosud neproběhlo. 
V dubnu jsme vyhráli pravomocně 
spor, ale pojišťovna neplatí. Asi bude-
me muset VZP obstavit majetek“, žer-
tuje ředitel Forman. „Dle rozsudku se 
pojišťovna měla vrátit k původnímu 
proplácení faktur, ale oni stále platí 
jen původní zálohy, jako v loňském 
roce, naprosto ignorují stanovisko 
soudu. Málem mě to položilo, musel 
jsem si půjčit, abych nemusel pro-
pouštět zdravotní sestry.“ 

NA DALŠÍ POSTUP V ZÁLEŽITOSTI 
SOUDNÍHO SPORU S VZP JSME SE 
ZEPTALI PRÁVNÍKA JUDR. PET-
RA HALUZY, KTERÝ ZASTUPUJE 
DOMOV SVOJŠICE I DALŠÍ JINÁ 
ZAŘÍZENÍ, KTERÁ SE STEJNĚ 
JAKO TENTO NEBOJÍ JÍT S POJIŠ-
ŤOVNOU DO SPORU. 

„Domov Svojšice patří mezi cca tři 
sta pobytových zařízení sociálních 
služeb, která odmítla Všeobecné 
zdravotní pojišťovně ČR podepsat tzv. 
úhradové dodatky na rok 2012. VZP 
se však chovala, jako kdyby úhradové 
dodatky byly podepsané, a indikova-
nou, řádně provedenou a vykázanou 
zdravotní péči hradila pouze záloho-
vě. To způsobilo řadě zařízení značné 
ekonomické problémy. Domov Svojši-
ce spolu s dalšími cca padesáti poby-
tovými zařízeními sociálních služeb 
podal žalobu, v níž se domáhal uhra-
zení celé fakturace. Žalováno bylo 
hned počátkem roku 2012 na fak-
turaci za měsíc leden 2012 s tím, že 
jsme předpokládali, že poté, co bude 
znám rozsudek, VZP uhradí faktura-
ci i za zbytek roku. Domov Svojšice 
svůj spor vyhrál, VZP nepodala proti 
rozsudku odvolání a již uhradila jak 
žalovanou částku spolu s úrokem 

z prodlení tak 
i náklady řízení. 
Očekávali jsme 
s panem ředite-
lem Formanem, 
že následně uhra-
dí i rozdíl mezi 
fakturovanou 
zdravotní péčí 
a zálohami 
za celý rok 2012 
(tak ostatně zně-

ly i některé hlasy z tábora VZP 
na počátku těchto úhradových 
sporů). Nestalo se tak, a to ani 
přes písemnou výzvu, kterou 
poslal  ředitel Forman VZP. Ta 
stále hledá cesty, jak docílit 
toho, aby nic hradit nemusela. Do-
mov Svojšice, ač svůj spor vyhrál, ješ-
tě tedy vyhráno nemá. Nelze vyloučit 
další žalobu, tentokrát na zaplacení 
částky rozdílu mezi fakturovanou 
a skutečně zaplacenou zdravotní 
péči za rok 2012. 
V zájmu objektivity je třeba dodat, 
že nové vedení VZP zahájilo jednání 
s Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a dost možná, že dojde 
i k dohodě, jak vyrovnat sporný rok 
2012 a rok 2013. Současně by mělo 
dojít i k dohodě ohledně úhrady 
zdravotní péče v roce 2014. Věřme, 
že k takové dohodě skutečně dojde,“ 
říká optimisticky Petr Haluza.

OVĚŘENÁ KVALITA PÉČE

Když ve Svojšicích zrovna neevakuují 
nebo neřeší soudní spory, věnují se 
vzdělávání. Letos získali certifikáty 
IQnet a CQS, certifikace podle ČSN 
EN ISO 9001:2009.
 
„Tyto certifikáty platí celosvětově, 
a jejich získání je daleko náročnější 
než certifikát ISO, který už máme. 
Podmínkou je i znalost světových jazy-
ků, a tak si doplňujeme hlavně anglič-
tinu,“ říká ředitel Forman. „Paradoxní 
je, že tady máme zrovna inspektory 
kvality na kontrole, a ti určitě něco 

najdou. V tomto historickém objektu 
např. těžko můžeme poskytnout sou-
kromí jednolůžkových pokojů. Proto 
je pro nás významné držet certifikáty, 
protože ty značí, že poskytujeme kva-
litní péči, i když v „barabizně“. 

PROJEKT NOVÉHO DOMOVA

Že Domov Svojšice odvádí kvalitní 
péči, potvrzuje i skutečnost, že má 
přes dvě stě žádostí o přijetí. Ovšem 
projekt na stavbu nového objektu 
s kapacitou kolem 200 lidí, který by 
se vystavěl asi 3 km od tohoto zaří-
zení, je zatím již druhým rokem stále 
ve fázi příprav.
„Už proběhl geoprůzkum, finance 
na koupi pozemků také máme, pro-
jekt Magistrát zpracoval již na začát-
ku, podílet by se měl i Středočeský 
kraj, ale stále to někde vázne.“ 
Redakce zkoušela zjistit, kde pro-

jekt uvázl, ale od zřizovatele se nám 
nepodařilo dostat odpověď. Takže 
potřební klienti zatím musí počkat, 
a využívat jiné formy sociálních 
služeb. A ti, kteří zde dnes žijí, jsou 
i po problémech s evakuací v klidu 
a pohodě. A možná se těší na další 
„výlet“.

Lenka Kaplanová

Domov Svojšice děkuje tou-
to cestou firmě ALZA.cz za 
sponzorský dar, který zaslala 
Domovu v souvislosti s povod-
němi a odstraňování jejich ná-
sledků.

Je o to cennější, že iniciativa 
vyšla ze strany firmy ALZA.
cz. Výší částky se firma ALZA.
cz stala největším sponzorem 
pomoci po povodních.

Vítězslav Forman
ředitel Domova Svojšice
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Stavět či nestavět nová zařízení?

V rámci pravidel pro přiznávání dota-
cí ze státního rozpočtu na tento rok 
ministerstvo práce a sociálních věcí 
stanovilo, že dotace nebudou přizná-
vány nově vybudovaným pobytovým 
zařízením sociálních služeb. Pomine-
me-li skutečnost, že tímto způsobem 
je zásadně narušen jeden z hlavních 
principů dotačního řízení – rovnost 
všech poskytovatelů sociálních slu-
žeb – je potřeba si uvědomit něko-
lik aspektů, pod jejichž tlakem by-
lo patrně k tomuto rozhodnutí při-
stoupeno.
První z nich spočívá v představě, 
že v naší zemi je v porovnání s jiný-
mi státy vysokému podílu starých 
a zdravotně handicapovaných osob 
poskytována péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb. Mezi-
národní komparace však hovoří po-
někud jinak – vybavenost ČR místy 
v pobytových zařízeních sociálních 
služeb je v plném rozsahu srovna-
telná se zeměmi ve střední Evropě, 
naopak v některých severských stá-
tech – např. v Dánsku, v Nizozemí 
nebo ve Švédsku dosahuje až 3x 
vyšších hodnot (viz Bodnárová, B. 
Demografické zmeny v štruktúre 
populácií a potreba služieb dlhodo-

bej starostlivosti pre starších ľudí 
(situácia v európskych krajinách). 
Rodina a práca č. 4/2005).
Druhý z nich spočívá v absenci dlou-
hodobé strategie rozvoje sociálních 
služeb na centrální úrovni. Realizace 
střednědobých plánů rozvoje soci-
álních služeb neumožňuje podchy-
tit rychlost stárnutí populace v naší 
zemi. Z rozboru demografických 
trendů, zveřejňovaných pravidelně 
v časopise Demografie, vyplývá, že 
česká populace stárne spolu s ma-
ďarskou a italskou nejrychlejším 
tempem v Evropě. Podle projekce 
vývoje obyvatelstva do r. 2100, kte-
rou zpracoval ČSÚ v tomto roce (viz: 
Projekce obyvatelstva České republi-
ky do roku 2100. Praha: ČSÚ 2013.), 
vzroste počet osob starších 65 let 
cca 2 x (v r. 2059 dosáhne podíl osob 
starších 65 let na celkovém počtu 
obyvatel 34 %), počet obyvatel star-
ších 80 let, kteří jsou nejčastějšími 
uživateli služeb v pobytových zaříze-
ních, vzroste dokonce cca 3,5x, jejich 
podíl na celkovém počtu obyvatel 
se bude ve 2. polovině 60. let pohy-
bovat na úrovni 15,5 %. Přestože se 
to někomu bude jevit jako daleká 
budoucnost, je nutno si uvědomit, 

že již v současné době výrazně roste 
počet osob starších 65 let (stejně tak 
se zvyšuje i podíl osob této věkové 
skupiny na celkovém počtu obyva-
tel), což je důsledkem populační vlny 
po skončení první světové války (viz 
grafické znázornění). 
Třetí aspekt tohoto rozhodnutí může 
spočívat v představě, že péče posky-
tovaná v přirozeném domácím pro-
středí klienta je levnější než péče, po-
skytovaná v pobytových zařízeních. 
Propočty, které byly v posledním 
období realizovány (viz: Vostatek, 
J. a kol. Financování a nákladovost 
sociálních služeb. Praha: VŠFS, 
2013) však ukazují, že tomu tak není. 
Jednotkové náklady sociální péče 
poskytované v pobytových zaříze-
ních jsou o 23 % nižší než náklady 
této péče poskytované v domácnosti 
uživatele, jednotkové náklady ošet-
řovatelské péče poskytované v po-
bytových zařízeních jsou o dokonce 
27 % nižší než náklady této péče v do-
mácnosti uživatele. Tyto propočty 
ukazují, že by měly být zahájeny dis-
kuse o diferenciaci výše příspěvku 
na péči v závislosti na formě posky-
tované péče vč. úvah o liberaliza-
ci systému financování sociálních 
služeb tak, aby sociální služby jako 
celek byly připraveny řešit důsledky 
vyplývající z očekávaných demogra-
fických trendů.

Ladislav Průša

Případ Domova Svojšice – speciálně zazimovaný projekt nové budo-
vy – nás inspiroval k této otázce a obrátili jsme se na odborníka. 
Jakou roli hraje v dalším vývoji i oficiální stanovisko MPSV – nepod-
pora výstavby nových zařízení?  „Během dvou až pěti let by mělo 
ministerstvo zvážit výstavbu nových zařízení,“ tvrdí Doc. Ladislav 
Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
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DALEKÁ CESTA
MARNÉ VOLÁNÍ

Začtěme se znovu do výtvorů inspek-
torů standardů kvality a zaplačme 
na hrobě zdravého rozumu. Základ-
ním problémem inspekcí je jejich 
preferenční zaměření na kontrolu 
papírů. Ale sebekrásněji napsané 
papíry žádnou kvalitu nezajistí. Vý-
tky typu, že poskytovatel nemá zve-
řejněny cíle sociální služby, nemá 
jednoznačně definován okruh osob, 
pro které je sociální služba určena, 
že poskytovatel nevytváří dosta-
tečné podmínky, aby uživatel mohl 
uplatňovat vlastní vůli na základě 
svých možností a schopností a že 
předložené písemné pracovní postu-
py poskytovatele nezaručují řádný 
průběh sociální služby, jednoznač-
ně patří do oblasti výtek, kde se vy-
řádí subjektivní přístup inspektorů. 
V podstatě jde o nic neříkající blá-
boly. Je nesporné, že poskytovatel 

nepochybně nějaké papíry inspekci 
předložil. Ale inspekce si usmyslela, 
že jsou nedostatečné, což ovšem ne-
může žádnými objektivními důkazy 
doložit. Jak chce dokázat, že uživa-
tel služby nemůže uplatňovat vlastní 
vůli? Na základě toho, že dementní-
mu stařečkovi není v jeho vlastním 
zájmu dovoleno bloumat po městě, 
nebo že se tentýž stařeček nezavírá 
na záchodě. Ano i takové výtky, že 
se klienti nezavírají na záchodě, že 
toalety nejsou uzamykatelné, jsou 
považovány za porušení standar-
dů kvality, dokonce se tvrdí, že tak 
dochází k porušování důstojnosti 
klientů a jejich práva na soukromí. 
Typ klientů samozřejmě nebere in-
spekce v úvahu a inspektoři číhají 
u záchodů a sledují, zda se stařečci 
zavírají. Jeden neví, zda se má při 
takovém chování smát nebo plakat. 
Bojovníci za lidská práva, tak často 
zastoupení v inspekčních komisích, 
mnohdy své snahy dovádějí ad ab-
surdum. Za porušení lidských práv 
se pak považuje i to, že si někdo ne-
chá nakoupit od pracovníků domova 
a nejde si nakoupit sám. Nejkrásnější 
je ovšem závěr, že předložené postu-
py nezaručují řádný průběh sociální 
služby. Jak tohle může někdo tvrdit 
na základě nějakého papíru, to mi 
prostě hlava nebere. V tomto závěru 
je totiž pouze jediná pravda, že žád-
né papíry kvalitní sociální službu ne-
zajistí. Otravování pracovníků v pří-
mé péči inspektory také nepochybně 
k řádnému průběhu sociální služby 
nepřispívá.

Už více než sto let je v sociálních vě-
dách zpracováno umění klást otázky 
tak, aby přinášely objektivní a po-
měrně spolehlivé informace. Toto 
umění je ovšem inspektorům zcela 
vzdáleno. Použití klamavých a suges-
tivních otázek je zcela běžně. Příklad 
takové otázky z reálné praxe: Většina 
klientů je v tomto domově nespoko-
jena. A jak se na to díváte vy?

Směšná je také následující výtka: 
Předložené plány péče se týkaly ze-
jména ošetřovatelských úkonů a ne-
bylo z nich zřejmé, jak napomáhají 
naplňování osobních cílů stanove-
ných v individuálním plánu. A čeho 
by se proboha měly týkat plány péče 
než především ošetřovatelských úko-
nů? A s těmi osobními cíli to je také 
veliká sranda. Mnohokrát jsem slyšel 
od pracovníků přímé péče, že jim kli-
enti odpovídají v následujícím smys-
lu: „Prosím vás jaký osobní cíl. Vždyť 
já jsem sem přišel umřít.“ A stanove-
ní osobních cílu u klientů s demencí, 
u ležících klientů, kteří už nevníma-
jí svět kolem sebe, to je další velká 
byrokratická taškařice. Nesmyslnost 
individuálních plánů je v těchto pří-
padech na bíle dni. To ovšem tvůrci 
standardů ze svých ministerských 
doupat vzdálených od reálného živo-
ta jaksi nevidí.

A další perlička z inspekční zprávy: 
„V některých individuálních plánech 
se hodnocení netýkalo naplňování 
osobních cílů, ale šlo spíše o konsta-
tování spokojenosti s aktivitou.“ A já 
se ptám, jaký může být vyšší cíl, než 
spokojenost klienta? Zase jde o by-
rokratický pohled, který se dožadu-
je přesného naplnění nesmyslného 
plánu.

Shrneme-li: Plnění standardů kvali-
ty nepřináší prokazatelné zlepšení 
sociálních služeb. Už jen proto, že to 
ani prokázat nelze, jelikož neznáme 
stav před, který by se dal srovnat se 
stavem po. Standardy kvality je třeba 
zrušit jako byrokratickou zbytečnost, 
která je jen dalším kanálem k rozkrá-
dání peněz daňových poplatníků. 
Jediným spolehlivým ukazatelem 
kvality je spokojenost klientů, popř. 
jejich rodinných příslušníků. A tu lze 
ověřit osvědčenými metodami soci-
álního výzkumu.

Ing. Vladimír Hanzl

Tak jsem si říkal, jak by bylo krásné, kdyby novela zákona o sociálních službách, která se v době, 
kdy píšu tento článek, nachází v Senátu, obsahovala ustanovení o zrušení standardů kvality a je-
jich nahrazení osvědčenými metodami marketingového výzkumu. Nic takového se nestalo a zřej-
mě nestane. Úředníci jsou příliš pyšní na svůj byrokratický výtvor a nepřipraví své kamarády 
o peníze, které získávají příslušnými školeními a nepřipraví o místa inspektory kvality. Pranic 
jim nevadí, že tento v kontinentální Evropě ojedinělý byrokratický výtvor nesmyslným způso-
bem rozhazuje peníze daňových poplatníků, které by mohly být smysluplněji využity právě v so-
ciálních službách. Čekal jsem, že pravicový ministr takové nesmysly zlikviduje. Ale neudělal to 
ani jeden ani druhý. Špidlův duch tak vládne na MPSV dál.

Ilustrační foto 
Jan Komárek
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Dne 6. června 2013 v dopoledních hodinách proběhla 
v Domově pro seniory Kaplice Zahradní slavnost, při 
které jsme připomněli 18 let od založení Domova pro 
seniory.
Na oslavu zavítalo přes 150 významných hostů a přátel 
našeho Domova, z toho 80 dětí. Přes zamračené nebe 
byla nálada výborná.
Pro hosty byla připravena tombola, ve které každý los 
vyhrával, a občerstvení včetně narozeninového dortu. 
Tímto děkujeme sponzorům této akce. 
Na úvod slavnosti jsme se ohlédli do minulosti, v krát-
kosti představili současnost a nahlédli jsme do budouc-
nosti. Milí hosté do mikrofonu vyjádřili své zkušenosti 
z dosavadní spolupráce s Domovem. 
O kulturní zážitky v rámci mezigenerační solidarity se 
postaraly děti z Mateřské školy 1. Máje Kaplice v podo-
bě tanečního vystoupení a studenti Gymnázia Kaplice 
s humornou operetkou od Zdeňka Svěráka „O červené 
Karkulce“.
Celé dopoledne proběhlo pod moderátorskou taktov-
kou a k tanci a poslechu hrála hudební kapela.
Pro přítomné seniory a širokou veřejnost byl dále při-
praven „tvořivý koutek“. Návštěvníci si mohli sami na-
malovat obrázek technikou enkaustika nebo vyrobit 
výrobek z vlny a plastu. Děti soutěžily v disciplínách 
jako je skákání v pytli, shazování plechovek, chytání 
rybiček, malování křídou na chodník, skládání skláda-
ček nebo chůze na chůdách. Odměnou jim byly nanuky, 
bonbóny, čokolády, časopisy a drobné dárky. 

Děkujeme všem, kteří nás podporují, a těšíme se na 
další společná setkání!
 

Za DPS Kaplice 
Mgr. Hana Pertlíčková

ZAHRADNÍ SLAVNOST
ANEB 18. NAROZENINY DOMOVA PRO SENIORY KAPLICE

COUNTRY DEN S „DIVOUSY“
V našem zařízení již proběhlo mnoho akcí 
a v každé jsme se vždy zaměřili na určité 
téma. K vidění byli myslivci, hasiči v modrém, 
postavy z pohádek nebo ženci s klasy obilí.
Letos 26. července na svatou Annu jsme za-
brousili do Ameriky. Jednomyslně bylo schvá-
leno, že se vypravíme mezi kovboje a uspořá-
dáme Country den se vším, co k tomu patří. 
K poslechu i tanci nám po celý den ochotně 
hráli nadšenci s kytarami, houslemi a bubín-
ky, kteří si říkají „Divousi“. Pro všechny byl 
otevřen saloon s bohatým občerstvením. Akci 
zahájil svým proslovem šerif jako vystřižený 
z komiksové literatury. Svůj pravidelně na-
cvičovaný kovbojský tanec předvedli klienti 
s personálem a po nich zaplnili parket další 
tanečníci.
Nic z toho by však nebylo možné uskutečnit 
bez štědrých darů od místních a okolních 
sponzorů. Díky nim jsme mohli dokonce 
uspořádat bohatou tombolu. Ostatní přispěli 
peněžní částkou, jiní dodali k občerstvení ko-
láče a cukroví, maso nebo točenou limonádu 
a pivo. Touto cestou všem velmi pěkně děku-
jeme za příjemně strávený letní den.

Klienti DZP Zborovice
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TRANSFORMACE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POTŘEBUJE JISTOTU

PROCES ZMĚNY POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Je veřejným tajemstvím, že při ma-
sívní společenské a ekonomické 
transformaci české společnosti 
po roce 1989 zůstala transformace 
„sociální péče“ o osoby s mentál-
ním, smyslovým nebo somatickým 
handicapem mimo hlavní proud 
pozitivních změn. Federální MPSV 
sice vztyčilo tři hlavní pilíře sociální 
politiky, nazvané podpora, pojištění 
a pomoc, ale  ekonomické zakotvení 
třetího  pilíře  zůstalo v legislativním 
vzduchoprázdnu. Z toho důvodu se 
pojmenované tři pilíře nikdy nesta-
ly stabilní oporou sociální politiky 
státu. Třetí pilíř, sociální pomoc, do-
konce přestal být pomocí, ale stal se 
placenou nebo neplacenou sociální 
službou. Ať už je sociální služba pla-
cená, nebo neplacená, vždycky při-
náší finanční náklady a na tyto ná-
klady je třeba zajistit finanční zdroje. 
Pokud je sociální služba kupována 
a prodávána, stává se zbožím. Je-li 
sociální služba zbožím, musí splňo-
vat parametry, na základě kterých 
se určí její cena. Podle obsahu a ceny 
sociální služby se v průběhu času vy-
generuje skupina odběratelů služby. 
Protože v roce 1991 bylo vyhl. MPSV 
ČR č. 182/91 Sb. umožněno i nestát-
ním organizacím, aby se zapojily 
do provádění tehdy sociální péče, 

vznikla možnost srovnávat „péči“ 
poskytovanou státními organizace-
mi a nestátními organizacemi. Od-
tud už byl jenom krok k tomu, aby 
se někdo zamyslel nad tím, jak srov-
návat kvalitu sociální péče. Začal se 
rozvíjet „pseudotrh“ částečně stojící 
na správním řádu a principu žádost 
– rozhodnutí. Služby sociální péče si 
totiž žádný zákazník nemohl koupit 
za jejich reálnou cenu vycházející 
z nákladů, dále proto, že služeb soci-
ální péče byl nedostatek, dále proto, 
že služby sociální péče nemohly být 
prováděny a „prodávány“ bez státní 
finanční dotace a poskytnutí státní 
dotace nemá do dnešního dne pevná 
pravidla. Zkrátka a jasně, do dnešní-
ho dne nikdo nebyl schopen vytvo-
řit jasná pravidla pro poskytování 
a rozvoj a distribuci služeb sociální 
péče tak, aby tyto služby mohly být 
bez větších problémů poskytovány 
lidem, kteří je skutečně potřebují. 
Přesto se vývoj služeb sociální péče 
v České republice kupodivu nezasta-
vil.

PROCES ZMĚNY V MARIANU, P.O.

Pozitivní změny byly v Marianu za-
hájeny de-facto v roce 1990. Hlavní 
budova a celý areál ústavu byl vrá-
cen Kongregaci Dcer Božské Lás-
ky. Ředitelkou se stala provinciální 
představená Kongregace, která měla 

Historicky byla činnost 
Mariana v Opavě zahájena 
v roce 1909 Kongregací 
Dcer Božské Lásky. Není 
bez zajímavosti, že Kong-
regace Dcer Božské Lásky 
vybudovala monumentální 
hlavní budovu během dvou 
let v letech 1907 – 1909 
a výstavba byla de-facto 
financována z milodarů. 
Po více než stoletém vývoji 
je   Marianum, p.o. v Opavě 
poskytovatelem sociálních 
služeb pro dospělé osoby 
s mentálním nebo vícená-
sobným handicapem, jehož 
zřizovatelem je Moravsko-
slezský kraj. V rámci své 
činnosti poskytuje poby-
tové, ambulantní a terénní 
sociální služby. Má regis-
trovány tři služby domov 
pro osoby se zdravotním 
postižením, čtyři služby 
chráněné bydlení, dále 
podporu samostatného 
bydlení a centrum denních 
služeb. Služby jsou dnes  
poskytovány nejenom 
v hlavní budově, ale také  
v několika dalších byto-
vých  domech a v několika 
nájemních bytech. V rámci 
probíhající  transformace 
sociálních služeb a v rámci 
dalšího rozvoje sociálních 
služeb v návaznosti na po-
třeby uživatelů se bude 
počet pracovišť a struktu-
ra poskytovaných služeb 
v čase dále měnit.

Hlavní budova p.o MarianumHlavní budova p.o Marianum
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odborné vzdělání. První pozitivní 
změny na sebe nedaly dlouho čekat: 
z počtu cca 310 bydlících klientů se 
55 odstěhovalo do nových prostorů, 
byl poněkud navýšen počet pracov-
níků, byly zaváděny „aktivizační“ 
činnosti a rozvíjeno pomocné vzdě-
lávání, zkvalitnila se zdravotní péče, 
atd. atd. Ústav však nikdy nedostal 
stabilní podporu ze strany orgánů 
státní správy nebo samosprávy. Přes-
to, jakoby zázrakem, pozitivní vývoj 
pod vedením Kongregace  pokračo-
val  pomalými kroky, které zname-
naly další postupné snižování počtu 
klientů, zlepšování provozního zá-
zemí poskytování služeb, zahájení 
úprav prostorů k bydlení klientů, 
atd. Nakonec však byl ústav znovu 
zahrnut do celku Okresního ústavu 
sociálních služeb.  Rozdíl oproti ji-
ným ústavům spočíval jen v tom, že 
Kongregace zůstala vlastníkem ne-
movitosti a pozemků a poskytovatel 
služby – ústav, příspěvková organi-
zace – platil nájem za užívání. Prav-
dou je, že nájemce do nemovitosti 
tím pádem nemohl investovat s ohle-
dem na krátkou výpovědní dobu 
nájemní smlouvy. Kongregace se 
však snažila nemovitost i celý areál 
udržovat v provozuschopném stavu. 
Vysokým finančním nákladem např. 
vydláždila krásné nádvoří. Nedalo se 
však hovořit o modernizaci prostorů 
za účelem zlepšení podmínek k byd-
lení klientů.

ZMĚNA ZŘIZOVATELE

Od roku 2004 v souvislosti se změ-
nou zřizovatele získalo Marianum 
znovu právní subjektivitu. Od roku 
2004 v souladu se zadáním zřizova-
tele provádělo Marianum jednotlivé  
organizační, řídící i personální kro-
ky, které měly de-facto znamenat 
úplnou změnu systému poskytová-
ní služeb sociální péče v organiza-
ci. V první řadě to byla personální 
a organizační opatření směřující 
ke zvýšení odbornosti a k individu-
alizaci sociální péče (sociální péče 
– zákonný název před platností zá-
kona č. 108/2006 Sb., kdy se sociální 
péče změnila v sociální služby). Celý 
proces změny musel vycházet z teh-
dejšího existujícího stavu a musel 
být realizován bez jakéhokoliv pře-
rušení činnosti. Výchozí existující 
stav je možné definovat řadou údajů, 
z nichž uvádím např.:
• Počet uživatelů 221, z toho 48 zcela 

závislých na pomoci druhé osoby, 
věk  11 – 75 let,  1 využívaná budo-
va, nejmenší ložnice pro 3 osoby, 
největší ložnice pro 24 osob

• Počet pracovníků v 04/2004 cca 
115, z toho v přímé péči (včetně 
pedagogů a zdravotníků) cca 82, 
ve 12/2004 počet pracovníků 134, 
z toho v přímé péči 104

• Využívaná nemovitost a pozemek 
nejsou majetkem zřizovatele, jsou 
užívány formou nájemního vztahu,  
výpovědní doba 3 měsíce

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

V rámci procesu změny zřizovatele   
a během následných opatření, re-
alizovaných v r. 2004 byl  poněkud 
navýšen rozpočet. Proto mohl být 
podle nového Organizačního řádu, 
platného od 9/2004,  zvýšen počet 
pracovníků v přímé péči. Zároveň 
byl v rámci organizačních opatření  
snížen počet režijních pracovníků. 
Pracovní pozice nižší a pomocný 
zdravotní pracovník byla zrušena 
a všem těmto pracovníkům byla na-
bídnuta profese pracovník sociální 
péče (PSP), což je dřívější název pro 
profesi, která je dnes nazvána pra-
covník v sociálních službách (PSS). 
Práce středního zdravotního perso-
nálu (SZP) se přeorientovala  přede-
vším  na poskytování odborné zdra-
votní péče v „ústavní“ ambulanci. Byl 
snížen počet SZP a zvýšen počet PSP. 
Cílem této restrukturalizace profesí  
bylo dosáhnout toho, aby se odborný 
zdravotní personál věnoval skutečně 
odborné práci. Aby tedy nesl zod-
povědnost vyplývající z odborného 
vzdělání a profesního zařazení a aby 
byl podle své odbornosti odměňo-
ván. Nikoliv aby suploval nebo vyko-
nával činnosti, na které není nezbyt-
ně nutné odborné zdravotní vzdělá-
ní. Pro zajištění bezpečné služby byla 
zajištěna přítomnost zdravotního 
personálu v hlavní budově nepřetr-
žitě. V návaznosti na změnu Orga-
nizačního řádu došlo ke změně způ-
sobu řízení a ke změně kompetencí 
pracovníků v přímé péči, v provoz-
ním zázemí organizace  i v adminis-
trativě. Všechna personální opatření 
musela být prováděna maximálně 
citlivě jak s ohledem na dosavadní 
způsob řízení a existující interperso-
nální vztahy, tak s ohledem na usta-
novení Zákoníku práce. Odborová 
organizace zaměstnanců  Mariana 
hájila  všechny, nikoliv jen oprávněné 
zájmy zaměstnanců velmi důsledně.   
Podpisem nové  Kolektivní smlou-
vy s účinností od roku 2005, kterou 
zpracoval ředitel ve spolupráci s od-
bory, nakonec   odborová organiza-
ce v plné míře podpořila probíhající 
změny  a následný proces  transfor-
mace.  Vedoucí odborů se stala  člen-
kou vedení Mariana.  
Provádění personálních opatření 
a zajištění jejich pozitivního dopadu 
na poskytovanou „péči“ byl  nároč-
ný  proces, jehož průběh byl výrazně 
ovlivňován  mnoha faktory:
• špatné pracovní návyky zaměst-

nanců „velkokapacitní“ ústavní so-
ciální péče.  V tomto případě nelze 
hledat vinu za výskyt negativních 

jevů v ústavní péči jen na straně 
pracovníků. Daleko nejpodstat-
nější díl zodpovědnosti je nutno 
spatřovat v přežitém,  zastaralém  
systému sociální péče o osoby 
s mentálním handicapem, který 
fungoval v rámci celé České repub-
liky. A existovalo jen několik málo 
poskytovatelů, kteří dokázali k po-
skytování ústavní sociální péče vy-
tvořit  lepší  podmínky

• absence vědomí osobní zodpo-
vědnosti „řadových pracovníků“  
s ohledem na desítky let trvající 
centralistické,  direktivní  řízení  

• realizace služeb sociální péče v na-
prosto  nevhodném  pracovním 
prostředí

• nízká úroveň vzdělání pracovníků
• naprostá  absence  vědomí pracov-

níků o tom, že je něco špatně
• nízký průměrný plat
• neexistence účinného a závazné-

ho systému financování

HUMANIZACE SLUŽBY

Anonymní ústavní prostory s dlou-
hými chodbami a obrovskými ložni-
cemi  byly prostorově a organizačně 
rozčleněny do „bytů“. Některé velké 
ložnice pro 14 a více osob byly roz-
děleny na dvě či více samostatných 
místností. Největší místnosti byly 
vybaveny jako obývací pokoje, spoje-
né s jídelnou a kuchyňským koutem. 
Tam mohli obyvatelé jednak trávit 
svůj volný čas, jednak se mohli  po-
dílet na přípravě stolování a „civilně 
stolovat“. Takto nově koncipovaná 
„výdejní místa stravy“ musela  projít  
náročným schvalovacím procesem 
hygienické stanice. Je však potřebné 
říci, že po prvních uspokojivě vyřeše-
ných nejasnostech získala spoluprá-
ce s hygieniky úplně jiný, daleko kva-
litnější rozměr jak po stránce lidské, 
tak po stránce odborné. Společné  
jídelny v suterénu budovy, ve kterých 
se při výdeji jídla obyvatelé střídali 
po půl hodině, byly zrušeny. V takto 
získaných prostorách byly zařízeny 
aktivizační dílny. Organizace  prá-
ce personálu v  ústavu i vytváření 
nových podmínek k poskytování 
sociální péče směřovaly k zavádě-
ní  normálního způsobu života pro 
klienty a k normálnímu  způsobu 
prožívání dne: čas na práci, odpoči-
nek a zábavu, prostor na aktivizaci 
– práci, prostor k zábavě, soukromý 
– intimní prostor. Pravdou je, že za-
vádění normálního způsobu života 
v nenormálním ústavním  prostředí  
je tak trochu sysifovský úkol. V jed-
nom velkém domě se stovkami kli-
entů různého věku a různého stupně 
mentálního či kombinovaného posti-
žení, kteří bydlí ve velké budově se 
zahradou, opatřenou vysokým zdě-
ným plotem, je soukromí, intimita 
a svobodná volba vždy jenom fikcí. 
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Takže jsme se vlastně připravovali 
na to, jaké to bude, až budeme moci 
žít normálně. 

KONCEPCE ROZVOJE

V roce 2005 zřizovatel uložil řediteli 
zpracovat koncepci rozvoje ústavu 
na dalších pět let. V rámci zpraco-
vaných, schválených a postupně re-
alizovaných záměrů byla zahájena 
projektová, personální a finanční pří-
prava, dále příprava několika desítek 
uživatelů na poskytování „sociální 
péče“ na třech nových pracovištích. 
Tato pracoviště byla uvedena do pro-
vozu v 12/2008 a v 1/2009. Byla re-
gistrována už v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb. a byla určena pro do-
spělé uživatele, kteří bydleli v hlavní 
budově Mariana od svého dětství, 
tj. zpravidla desítky let. Z hlavní 
budovy, z poskytované služby 
domov pro osoby se zdravotním 
postižením (DOZP,) se od zaháje-
ní příprav na změny v roce 2004  
do konce roku 2009 odstěhova-
lo 61 uživatelů do nových bytů, 
s jiným druhem poskytovaných 
služeb. Nově tak byly registrovány 
dvě služby chráněné bydlení (CHB) 
a služba podpora samostatného by-
dlení (PSB).  
Cílem a podstatou provádění změn 
bylo zavést do „ústavního života“ 
základní prvky normálního způso-
bu života mimo ústav a vytvořit pro 
uživatele služeb  samostatné  sféry 
života pro práci, odpočinek, rekre-
aci, soukromí. Nabídnout lidem, de-
formovaným nepřirozeným životem 
v ústavním prostředí, příležitosti 
k tomu, aby se naučili normálně žít, 
normálně nebo s podporou rozhodo-
vat, navazovat normální mezilidské 
vztahy. Jeden z nejtěžších úkolů, kte-
rý de-facto stále trvá, je naučit uži-
vatele orientaci v čase: čas na práci, 
čas na odpočinek, čas na rekreaci, 
čas ve kterém se musí respektovat 
nějaká pravidla – plnění povinnos-
tí, čas který má každý sám pro sebe 
a záleží jen na jeho rozhodnutí, jak 
a kde jej stráví. Druhým, neméně dů-
ležitým a obtížným úkolem, bylo a je 
vést uživatele služeb k tomu, že mají 
svá práva. S těmito právy však souvi-
sí také zodpovědnost k právům dru-
hých. A spolu s využíváním osobních 
práv je nezbytné  přijetí a plnění po-
vinností jak k vlastní osobě a  k vlast-
nímu prostředí, tak  k lidem a majet-
ku kolem sebe.

PILOTNÍ PROJEKT MPSV ČR – 
TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB

Moravskoslezský kraj je zřizovate-
lem desítek příspěvkových organi-
zací poskytujících sociální služby 
různým cílovým skupinám uživatelů. 

Pilotní projekt MPSV „Podpora trans-
formace sociálních služeb“, do kte-
rého bylo Marianum zařazeno ihned 
po jeho vyhlášení v roce 2007, byl  
velkou příležitostí k získání finanč-
ních prostředků na investice i mimo 
rozpočet a finanční zdroje zřizova-
tele. Investiční finanční zdroje, nut-
né k provedení   potřebných změn 
vedoucích  k normálnímu životu lidí 
s handicapem,   byly totiž od počát-
ku jedním z hlavních faktorů, který 
zásadním způsobem ovlivňoval prů-
běh a tempo realizace plánovaných 
změn, a to nejenom v Marianu, ale 
v celém Moravskoslezském kraji.  Je 
velkou otázkou, jakým tempem by 
s ohledem na finanční zdroje zřizo-
vatele transformace sociálních slu-
žeb probíhala po roce 2008, kdyby 
nebyl Pilotní projekt MPSV vyhlášen. 
V rámci Pilotního projektu Maria-
num, p.o. prozatím zahájilo posky-
tování 4 nových služeb: CHB pro 6 
osob Opava – Kylešovice, CHB pro 
12 osob Velké Hoštice, DOZP pro 
12 osob Opava – Kylešovice, DOZP 
pro 15 osob Opava, Čajkovského ul. 
V rámci Pilotního projektu „Pod-
pora transformace sociálních 
služeb“, vyhlášeného  na konci 
roku  2007, se zahájením přípra-
vy a realizace v roce 2008, se  
do pololetí 2013  z hlavní budovy 
Mariana, p.o.  vystěhovalo do no-
vých služeb 45 uživatelů.
        
VÝSLEDKY PROCESU ZMĚNY 
A PROBÍHAJÍCÍ TRANSFORMACE

Výsledky procesu změny a transfor-
mace sociálních služeb nelze hod-
notit prostým popisem. Stojí za to 
znovu si uvědomit, co znamenala 
a znamená transformace pobyto-
vých sociálních služeb v Marianu, 

p.o.. V organizaci, která poskytuje 
sociální služby podle platné legisla-
tivy už od roku 1909. Od roku 1909 
až do 12/2008 služby poskytovala 
osobám s mentálním nebo vícená-
sobným postižením v jediné budo-
vě. V této budově bydlelo nejvíce cca 
310 klientů (1990). Od června 2013 
zde bydlí trvale 84 osob, kteří užíva-
jí službu DOZP. Marianum má nyní 
registrováno provádění sociálních 
služeb pobytových, terénních i am-
bulantních.
Ambulantní služby: 
• CDS - centrum denních služeb, ka-

pacita 15 osob, smlouva uzavřena 
s 13 osobami, (rozvoj služby zabez-
pečován v rámci provozních úkolů 
organizace)

Terénní služby: 
• PSB - podpora samostatného byd-

lení, 8 uživatelů v 5 bytech, z toho 
4 byty mají pronajaty samotní uži-
vatelé služby PSB, vyhledání bytů 
a sepsání nájemních smluv bylo 
provedeno za podpory poskytova-
tele, se souhlasem opatrovníka, 
bývalí obyvatelé hlavní budovy Ma-
riana (rozvoj služby zabezpečován 
v rámci provozních úkolů organiza-
ce)

D0ZP v Čajkovského uliciD0ZP v Čajkovského ulici

Chráněné bydlení ve Švestkové, Chráněné bydlení ve Švestkové, 
Opava-KylešoviceOpava-Kylešovice
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Pobytové služby:
• DOZP Opava, Rooseveltova ul. 

(hlavní budova, sídlí zde administ-
rativa, stravovací provoz, prádelna, 
hospodářské provozy – dílna, ga-
ráže), 84 uživatelů, největší ložnice 
pro 4 osoby, nejmenší pro 1 osobu 
(humanizace prováděna od 2004 
v rámci provozních úkolů organi-
zace)

• DOZP Opava, Švestková ul., 12 uži-
vatelů ve dvou domácnostech, lož-
nice pro 1 a pro 2 osoby (11/2011, 
Pilotní projekt MPSV, IOP)

• DOZP Opava, Čajkovského ul., 15 
uživatelů ve 3 domácnostech, lož-
nice pro 1 a pro 2 osoby (7/2013, 
Pilotní projekt MPSV, IOP)

• CHB Jakartovice – Deštné, dva 
domy, dohromady 8 domácností, 
ložnice pro 2 osoby, celkem 50 uži-
vatelů (12/2008 – investice kraje, 
11/2009 – ISPROFIN MPSV)

• CHB Opava, Dostojevského ul., dvě 
domácnosti, pokoje pro 2 osoby, 
celkem 8 uživatelů (1/2009, inves-
tice kraje)

• CHB Opava, Švestková ul., jedna 
domácnost, 6 osob, pokoje pro 1 
a 2 osoby (2/2013, Pilotní projekt 
MPSV, IOP)

• CHB Velké Hoštice, jeden dvoj-
dům, dva samostatné byty, poko-
je pro 1 a pro 2 osoby, celkem 12 
uživatelů (7/2013, Pilotní projekt 
MPSV, IOP)

PŘIPRAVOVANÉ SLUŽBY

• Dvoupokojový byt pro 2 osoby se 
službou PSB (10/2013)

• DOZP se třemi byty celkem pro 15 
osob se závislostí III. a IV. (12/2014)

• DOZP se třemi byty celkem pro 18 
osob se závislostí ve stupni III. a IV. 
(6/2015)

• DOZP se dvěma byty celkem pro 12 
osob se závislostí ve stupni II. a III. 
(6/2015)

• DOZP se dvěma byty  celkem pro 
10 osob se závislostí ve stupni II. 
a III. (6/2015)

Realizace  výstavby a zahájení po-
skytování služeb je plánováno 
do konce 1. pololetí 2015. Financo-
vání je připraveno z několika růz-

ných zdrojů. Dlužno podotknout, 
že bez maximální podpory a vstříc-
nosti zřizovatele, Moravskoslezské-
ho kraje, by byl celý proces změn 
i transformace sociální služby na-
prosto nemyslitelný. 

ZÁVĚR

Pokud bychom naše sdělení v tomto 
místě ukončili, mělo by pouze hod-
notu pasivního konstatování něče-
ho, co se stalo. Pak bychom museli 
už jenom přidat informaci o tom, ko-
lik lidí za devět let v Marianu zemře-
lo, kolik jich odešlo do domácího 
prostředí ke svému opatrovníkovi 
a kolik jich uzavřelo smlouvu s jiným 
poskytovatelem a odstěhovalo se 
z Mariana v Opavě např. blíž k mís-
tu trvalého bydliště příbuzných. Do-
mnívám se však, že transformace 
sociálních služeb není jen statistic-
ký výčet, kolik lidí se kam přestě-
hovalo. Transformace pobytových 
sociálních služeb v našich českých 
podmínkách je nesmírně složitý 
proces, kterým se mění způsob ži-
vota a způsob myšlení všech zúčast-
něných osob. V první řadě musíme 
jmenovat uživatele služeb, protože 
o ty přece jde. Hned vzápětí musíme 
jmenovat zaměstnance poskytova-
tele služeb, protože bez nich by to 
nešlo. Stranou nesmí zůstat opat-
rovníci a příbuzní uživatelů, protože 
ti mohou mít a někdy  mají na prů-
běh životních změn uživatelů veliký 
vliv, a to jak v pozitivním, tak v nega-
tivním slovy smyslu.  Obrovský vliv 
na průběh transformace sociálních 
služeb v příspěvkové organizaci má 
její zřizovatel. Protože transformace 
Mariana znamená mj. také vybudo-
vání nového bydlení v běžné veřej-
né bytové zástavbě, mohou průběh 
zásadně ovlivnit také noví sousedé. 
A postoje sousedů mají vliv na vy-
tváření veřejného mínění v Opavě, 
protože nové domy a byty budou 
na více než deseti místech.  V  těch-
to nových lokalitách nemají lidé ja-
koukoliv zkušenost ze sousedského 
soužití s lidmi s mentálním handica-
pem. Každý nezvyklý společenský 
projev se dříve nebo později objeví 
v hledáčku medií, takže media svý-
mi charakteristikami  a  pojetím in-
formací souvisejících s transforma-
cí mohou podstatně ovlivnit veřejné 
mínění a jeho dopady. 
Aby byl náš pohled úplný, vraťme se 
do roku 1989. Na konci tohoto roku 
byla odstartována transformace 
celé naší společnosti, deformované 
radostnými i tragickými událostmi 
celého 20. století. Na vytváření celo-
společenského vědomí a na způsob 
života celé naší společnosti totiž 
neměla vliv pouze totalita komunis-
tického režimu, ale také obě světové 
války a proces národní emancipace, 

završený vznikem samostatného 
státu na prahu století. Pozoruhodné 
na tom je, že po celé 20. století   se 
u nás prováděly „sociální služby“ 
podle modelu, který má své kořeny 
ještě za „císaře pána“. Čili sto let 
beze změn. Zatímco společenská 
zřízení, principy majetkových vzta-
hů, ekonomika, finanční toky, poli-
tické strany a státní útvary směřují 
ke stále vyšším a dokonalejším způ-
sobům fungování a řízení, sociální 
služby stále tápou v nedostatku fi-
nancí a legislativních jistot. Posled-
ní vytvářené systémy měly prozatím 
jediný cíl: ušetřit. Nezbývá tedy nic 
jiného, než se těšit na dobu, kdy tvůr-
ci nových systémů přijmou myšlen-
ku, že systém kupování sociálních 
služeb může dobře fungovat  jedině 
v legislativní, finanční  a  personál-
ní  jistotě. Až si zákonodárce uvědo-
mí, že kvalita služby není dána po-
psaným papírem, ale spokojeností 
klienta. Že člověk s handicapem 
není žebrákem (invalidní důchod 
z mládí se rovná zhruba minimální 
mzdě). Člověk s handicapem je tím, 
kdo má právo žít jako kterýkoliv jiný 
průměrný občan (výše invalidního 
důchodu z mládí se v rozvinuté, mo-
derní a spravedlivé  společnosti blí-
ží průměrné mzdě).
K úplné transformaci sociálních slu-
žeb nestačí pouze změnit podmínky 
k bydlení lidí s handicapem. K úplné 
transformaci sociálních služeb vede 
úplně nové zakotvení postavení člo-
věka s handicapem ve společnosti 
a vytvoření důstojných podmínek 
pro ty, kdo lidem s handicapem po-
máhají. 
Pokud se týká transformace Maria-
na, p.o., jsem přesvědčen, že jsme 
na dobré cestě. Máme nové byty 
a nové služby. Zavedli jsme aktivi-
zaci. Řada našich uživatelů se už 
začlenila do běžné společnosti tak, 
že na první pohled nepoznáte je-
jich „ústavní“ životní historii. Máme 
klienty s pracovními smlouvami. 
Máme klienty s partnerskými vzta-
hy. Nemáme však jistotu, že letos, 
příští rok a dál budeme mít peníze 
na provoz a na mzdy pro odborný 
personál. Jinými slovy, pozitivní 
rozvoj sociálních služeb byl odstar-
tován. Do budoucností se díváme 
s nadějí. Lidé s handicapem si však 
zaslouží jistotu… Transformace so-
ciálních služeb finanční jistotu ne-
zbytně nutně potřebuje. Jinak za pár 
let opět vybydlíme to, co je dnes 
nové... A ztratíme odborníky, které 
si vychováváme… A naši profesní 
následovníci budou kroutit hlavami 
nad tím, kam až jsme to nechali do-
jít…  A budou nuceni zahájit novou 
transformaci toho, co my jsme nedo-
kázali po transformaci uchovat.

Ing.  Antonín Janýška, ředitel

Chráněné bydlení Velké HošticeChráněné bydlení Velké Hoštice
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DUHOVÝ DŮM
PLNÝ NOVÝCH PŘÍSLIBŮ

Rozlehlý objekt Duhového domu se 
rozkládá poblíž někdejšího oblíbe-
ného výletního a rekreačního mís-
ta Ostravanů zvaného „Benátky“ – 
na Hulváckém kopci. Ze dvou stran 
jej obklopuje lesopark, na dohled je 
jedna z hlavních ostravských tříd, spo-
jujících centrum města s nejlidnatěj-
ším městským obvodem – Porubou, 
což je z hlediska dostupnosti objektu 
nespornou výhodou. Návštěvníka Du-
hového domu vítají moderní prostory 
plné světla a barev. Díky atriově řeše-
né přízemní budově mají zdejší kli-
enti možnost bezbariérového pohybu 
po celém areálu centra, nabízejícího 
jak společenské prostory s jídelnou, 
rehabilitaci, tělocvičnou a nejrůzněj-
šími relaxačními místnostmi, tak rezi-
denční část, kde mají klienti pobytové 
služby dostatek soukromí v bezbarié-
rově řešených pokojích s kompletním 
hygienickým zázemím a volným pří-
stupem na terasu. Francouzská okna 
se totiž otvírají přímo do rozlehlého 
společného atria…  

Vedoucí Duhového domu, paní Mgr. Ni-
kola Šimíková, mě přijala v době, kdy 
se zde začínali zabydlovat první klien-
ti. Přicházejí sem jak lidé z domácího 
prostředí, tak z jiných zařízení. Jsou 
mezi nimi i klienti denních stacioná-
řů nebo některých pobytových zaří-
zení Čtyřlístku – centra pro osoby se 
zdravotním postižením v Ostravě, jenž 
je dosud největším poskytovatelem 
sociálních služeb v Ostravě. V sou-
časné době prochází tato organizace 
rozsáhlým transformačním procesem 
a během nejbližších let bude nabízet 
moderněji pojaté pobytové služby. I to 
je jedním z důvodů, proč klienti den-
ních stacionářů anebo někteří imobil-
ní klienti Čtyřlístku, kteří by vzhledem 
ke svému tělesnému postižení těžko 
zvládali život v chráněném bydlení, 
rádi využili nabídky služeb Duhového 
domu. „Mám tady mnohem víc osob-
ního soukromí než dosud a hlavně se 
mi líbí vybavení pokoje v Duhovém 
domě, kde mám i vlastní koupelnu 
a WC,“ pochvaluje si změnu k lepšímu 
David Polách, bývalý klient Čtyřlístku, 
jenž v Duhovém domě našel od letoš-
ního září nový domov. 
Pro některé rodiče a opatrovníky men-
tálně a tělesně postižených lidí, byla 
zprvu překážkou relativně vysoká 
cena za poskytované služby komunit-
ního centra. Ale i v tomto směru vyšla 
Slezská diakonie jako poskytovatel 
zájemcům vstříc. „Situaci klientů se 
snažíme řešit individuálně. V součas-
né době je již kapacita zařízení z více 
než dvou třetin obsazena,“ míní  paní 
Mgr. Nikola Šimíková. Velký zájem je 
především o odlehčovací služby, jež 
pro tuto skupinu občanů ve městě 
dosud citelně chyběly. Klienti pobyto-
vých služeb zde mají k dispozici cel-
kem osmnáct jednolůžkových pokojů 
a další tři dvoulůžkové pokoje jsou 
určeny právě pro odlehčovací služby. 
„Naše zkušenosti jsou zatím krátko-
dobé. Klienti se sžívají s novým pro-
středím, dosud jsme však nezazname-
nali závažnější problémy. Jsem ráda, 
že žádný z klientů s námi neukončil 

službu, což je jistě také dobré zname-
ní…“, poznamenává paní vedoucí Ši-
míková. Duhový dům nabízí klientům 
různé aktivizační činnosti v moderně 
vybavených místnostech, běžnou sou-
částí života centra je i možnost zapo-
jovat se do aktivit jinde, mimo jeho 
prostory. „Samozřejmě, nechceme 
klienty nijak izolovat od jejich okolí 
a snažíme se co nejvíc je zapojovat 
do běžného života...“ Kromě multi-
funkční místnosti, pracoven či prosto-
rů rehabilitace mohou od září klienti 
navštěvovat i školu. Slezská diakonie 
poskytuje školní výuku na všech úrov-
ních a jedna její školní třída se nachá-
zí přímo v prostorách denního staci-
onáře Duhového domu. Díky vlastní 
tělocvičně mají zdejší klienti také 
možnost věnovat se sportu, zejména 
kopané, stolnímu tenisu a k dispozici 
jsou zde hned dva kurty pro bocciu. 
Nechybí tady ani skvěle vybavené 
místnosti pro multismyslovou terapii 
snoezelen…
V Duhovém domě zatím pracuje 34 
zaměstnanců, při plném stavu klientů 
jich může být až padesát čtyři. Jídlo se 
do komunitního centra dováží z Měst-
ské nemocnice, a jak se zdá, toto řeše-
ní všem vyhovuje.  
„Město Ostrava disponuje nejen soci-
álními zařízeními různého typu, ale 
také různorodou a bohatou nabídkou 
sociálních služeb, které občanům po-
skytujeme ve spolupráci s nezisko-
vými organizacemi. Nové ostravské 
komunitní centrum, provozované 
Slezskou diakonií, je důležitou sou-
částí nabídky pro skupinu hendike-
povaných spoluobčanů. Věřím, že jim 
nejen usnadní život, ale bude rozvíjet 
jejich schopnosti i možnosti seberea-
lizace,“ uvedl při otevření Duhového 
domu náměstek primátora města Ost-
ravy Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. Spolu 
s ním si jistě totéž přeji jak klienti Du-
hového domu, tak jeho zaměstnanci. 
Nepochybně pro to udělají maximum.  

Text a fota: 
BOHDANA RYWIKOVÁ 

Letos na jaře bylo v Ostravě – Mariánských Horách slavnostně otevřeno nové komunitní centrum pro 
osoby se zdravotním postižením, Duhový dům. Jde o dlouho připravovaný a diskutovaný projekt, 
o němž se v Ostravě jednalo od počátku devadesátých let a který postupem času dozrál do současné 
podoby. Zpočátku se uvažovalo o tom, že se zde propojí služby pro osoby s handicapem s domovem 
pro seniory, ale od této myšlenky se nakonec ustoupilo pro její finanční náročnost. Stavba tohoto 
v současnosti nejmodernějšího zařízení sociálních služeb v Ostravě byla zahájena v roce 2011 a její re-
alizace se nakonec podařila díky finanční podpoře Regionálního operačního programu NUTS II Morav-
skoslezsko a statutárního města Ostravy. Duhový dům byl oficiálně otevřen 8. dubna letošního roku 
a lidem se zdravotním postižením (s mentálním, těžkým tělesným a kombinovaným postižením) nabízí 
tři služby: denní stacionář pro 54 klientů ve věku od 15 do 50 let, domov pro osoby se zdravotním po-
stižením pro osmnáct klientů ve věku od 18 do 50 let a velmi potřebné respitní (odlehčovací) služby pro 
šest klientů (od jednoho roku do šedesáti let). Provozovatelem Duhového domu je Slezská diakonie. 



 
Strana 13 AKTUÁLNÍ TÉMA

V současné době čítá typologie so-
ciálních služeb 33 položek, a je pro 
uživatele sociálních služeb velmi ne-
přehledná. Rovněž pro poskytovatele 
sociálních služeb současný systém 
úzce vymezených oblastí zname-
ná více administrativy v případě, že 
chtějí klientům zajistit širší spektrum 
potřebných činností. Redukce druhů 
sociálních služeb je součástí projektu 
MPSV Podpora procesů v sociálních 
službách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
plánuje zavést novou typologii soci-
álních služeb; např. denní stacionáře, 
ambulantní odlehčovací služby a cen-
tra denních služeb budou pod jednou 
registrací „ambulantní služba sociální 
péče“. 
„Reagujeme především na připomín-
ky poskytovatelů, ale v našem zájmu 
je zlepšit a zjednodušit organizaci so-
ciální pomoci pro ty, kteří ji potřebu-
jí,“ říká Petr Hanuš, ředitel odboru 
sociálních služeb a sociální práce 
MPSV. 
„Příliš velký počet druhů sociálních 
služeb je nesrozumitelný pro veřej-
nost. Podle jedné z navržených vari-
ant by se měl zredukovat počet druhů 
sociálních služeb na šest. Množství  
registrovaných služeb se tak sníží, 

což ale v praxi neznamená redukci 
poskytované péče pro obyvatelstvo.“

Jaké další přínosy od redukce 
očekáváte? 
„Jsme přesvědčeni, že administrativa 
se zjednoduší poskytovatelům sociál-
ních služeb, ale i registračním orgá-
nům, tedy krajským úřadům. Poskyto-
vatelé tak budou moci lépe reagovat 
na potřeby obyvatel v určitém regio-
nu. Na redukované druhy služeb bude 
možné lépe modelovat indikátory 
efektivity sociální služby, tedy ukaza-
tele, podle kterých bude moci posky-
tovatel hodnotit výsledky své služby.“

Od kdy by změna typologie měla 
začít platit?
„Změna typologie sociálních služeb 
by měla začít platit od roku 2016, jako 
součást novely zákona o sociálních 
službách. V této chvíli připravujeme 
hlubší propojení se systémem sociál-
ních služeb, neboť druhy služeb jsou 
svázány s procesem registrace, stan-
dardy kvality, vykazováním dat, finan-
cováním a procesem plánování a roz-
voje sociálních služeb.“

O stanovisko k připravované typo-
logii jsme požádali Jiřího Horecké-
ho, prezidenta Asociace poskyto-

vatelů sociálních služeb ČR, který 
se také spolu s dalšími odborníky 
na změně podílí. 
„Typologie, resp. rozdělení a popis 33 
sociálních služeb tak, jak jej přinesl 
zákon o sociálních službách, měla 
své opodstatnění a vedla k zprůhled-
nění celého systému. Je však nutno 
dodat, že v prvních dvou letech stou-
pal počet nově registrovaných služeb. 
Následující praxe jasně ukázala, že je 
nutné zjednodušení. Zejména u vět-
ších poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří měli ambici stát se regionálním 
či komunitním centrem a poskytovat 
širší spektrum služeb od pobytových 
přes ambulantní až po terénní, nará-
žela tato snaha na překážku dílčích 
registrací, která s sebou nesla i různé 
rozpočty, standardy kvality, ale i roz-
dělení úvazků zaměstnanců na deseti-
ny a přiřazení k jednotlivým službám.
V systému veřejných služeb má stát 
zajišťovat nezbytnou roli regulátora 
a dohlížitele tak, aby byla zajištěna 
elementární sociální ochrana a zabez-
pečení. Tato funkce státu však nemá 
být kontraproduktivní, tj. nemá posky-
tovatele veřejných služeb demotivo-
vat či jim zabraňovat v jejich činnost 
či rozvoji danému poptávkou. Zjedno-
dušení typologie sociálních služeb by 
mělo vést k naplnění této premisy.“  

Inovace v typologii sociálních služeb
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Samozřejmě, že v západní Evropě 
existují instituce, které nabízejí čty-
řiadvacetihodinovou profesionální 
péči. Ta je však velmi drahá, ceno-
vá úroveň se zde pohybuje od 8 tisíc 
eur měsíčně směrem nahoru.

Jako jisté východisko z dané situace 
je již delší dobu považováno přesunu-
tí této péče do jihovýchodní Asie. V ji-
hovýchodní Asii je pokládáno za sa-
mozřejmé, že starost o seniory je 
úkolem rodiny. Dát vlastního otce či 
matku do domova by zde bylo bráno 
jako zločin na vlastních rodičích. Oby-
vatelé jihovýchodní Asie jsou známi 
svou pohostinností, svou veselostí, 
svým přátelstvím a především velkou 

úctou a respektem vůči seniorům. To 
platí pro Thajsko, Bali, Filipíny a jiné 
země v tomto regionu. Proto je pro 
mnohé seniory, kteří potřebují péči, 
velmi atraktivní a finančně zvládnu-
telnou alternativou strávit večer své-
ho života pod tropickými palmami 
např. na filipínských ostrovech.

Na Filipínách je ošetřovatelské po-
volání velmi uznáváno a oblíbeno. 
Filipínci jsou od přírody velmi na-
daní ošetřovatelé. Vzdělávání ošet-
řovatelského personálu má velmi 
vysokou úroveň, filipínské diplo-
my jsou bez problému uznávány 
ve všech průmyslových zemích včet-
ně USA, Anglie a Japonska.

Jedním z domovů, které 
nabízejí pobyt evropských 
klientům, je ošetřovatel-
ský dům Mabuhai na ost-
rově Panai, vlastněný fili-
pínsko-německým man-
želským párem. Domov 
Mabuhai nabízí  tři rozdíl-
né třídy péče, které se liší 
intenzitou péče a ošetřo-
vání. Kromě těchto tříd si 
lze najmout i pobyt a stra-
vování bez péče.

Pečovatelská třída 1: 
pobyt a stravování, 
měsíční taxa 970 eur
Neobsahuje žádné ošetřo-
vatelské úkony, nýbrž pou-
ze pobyt v jednolůžkovém 
pokoji, stravování, úklid 
prostorů a praní.

Pečovatelská třída 2: 
Jednoduchá péče, 
měsíční cena 1150 eur
Klient má k dispozici pe-
čovatele po celých 24 
hodin. Pečovatel provádí 
jednoduché ošetřovatel-

ské úkony a podporuje klienta při 
zařizování každodenních záležitos-
tí. Tato třída neobsahuje žádné me-
dicínské služby.

Pečovatelská třída 3: 
standardní péče, měsíční cena 
1590 eur
Tři diplomovaní ošetřovatelé den-
ně, popř. čtyři ošetřovatelky týdně 
pečují o 2 klienty v osmihodinovém 
rytmu. Kromě toho zde existuje vy-
soce kvalitní medicínská a sociální 
péče.

Pečovatelská třída 4: 
intenzivní péče, cena 1990 eur
Intenzivní péče zahrnuje tyto výko-
ny: čtyřiadvacetihodinová profesio-
nální péče včetně masáží a zabývá-
ní se seniorem, tzn. tři diplomované 
síly se denně střídají v péči o jedno-
ho pacienta, strava, praní prádla, 
úklid, ubytování v rodinném domku 
pro jednu rodinu, vybaveném podle 
evropského standardu, pravidelné 
lékařské kontroly, výlety, zábava 
atd.

A jak se k takovým pobytům staví 
nemocenské pokladny? Ty v zása-
dě hradí lékařské výkony v cizině až 
do výše německých sazeb. Filipín-
ské sazby jsou mnohem nižší a jsou 
obvykle německými pokladnami 
hrazeny po předložení účtu. Privátní 
pojišťovny hradí výkony v jakékoliv 
výši.

Ing. Vladimír Hanzl

OŠETŘOVATELSKÝ DŮM
MABUHAII
Počet lidí onemocnělých demencí neustále vzrůstá. Zvlášť výrazný je tento nárůst 
v západoevropských zemích, což nepochybně souvisí se stálým prodlužováním 
lidského života. Lidé onemocnělí demencí většinou končí v ošetřovatelských domo-
vech, které trpí nedostatkem ošetřovatelského personálu. Není neobvyklé, že noční 
sestra má na starosti až 60 klientů. Ti potom celé hodiny leží ve svých exkremen-
tech, nejsou jim podávány žádné nápoje, pokud mají žízeň, nedostane se jim pomo-
ci, když spadnou z postele, jsou připoutáváni k postelím a dostávají silné utišující 
prostředky, ačkoli z lékařských důvodů není jejich nasazení vůbec třeba.

Obyvatelé jihovýchodní Asie 
jsou známi svou pohostin-

ností, svou veselostí, svým 
přátelstvím a především vel-
kou úctou a respektem vůči 

seniorům.
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Ve dnech 18. až 23. června 2013 pořá-
dalo sdružení ARTEFAKTUM-CZ a CZP 
LK o.s. (www.czplk.cz ) již VIII. ročník 
celostátní soutěže o ceny Modrého 
slona, projekt pro zdravotně posti-
žené a jejich přátele, která se každo-
ročně koná v ZOO Liberec. Vše patří 
pod projekt Tvoříme duší. Posláním 
projektu je zapojení osob se zdravot-
ním postižením do kulturních aktivit, 
při kterých nejsou oproti ostatním 
podstatně znevýhodněni a mohou 
významně přispět k rozvoji kulturní 
úrovně nejen své, ale i společnosti 
jako celku.

Tak jako v předcházejících ročnících, 
tak i letos byla účast zájemců a tvůrců 
mimořádná a odborná porota stála 
opět před nelehkým úkolem vybrat 
a ocenit ty nejlepší. Přihlásilo se více 
než 3000 soutěžících do deseti kate-
gorií – malba, keramika, fotografie, 
textilní tvorba, kombinovaná technika 
(ruční práce), literární tvorba, divadlo 
(malé formy, loutky apod.), tanec, hu-
dební tvorba (hudební přednes), jiné 

formy zajímavé umělecké 
tvorby (řezbářství, aj.)
 
Již od 18. června se v pa-
vilonu žiraf konala výstav-
ní přehlídka děl umělců. 
Hlavní program pak začal 
v sobotu 22. června ve 
13 hodin kulturním vy-
stoupením oceněných 
souborů a umělců. Zde se 
postupně představili Ta-
neční skupina Lucarino 
Dance – DNS Čížkovice, 
zpěvák Jakub Kazda – Ji-
čín, recitátorka Jana Ha-
velková – Český Dub, Ta-
nečnice AZZA BEYA – Semily, Taneční 
skupina ze Slunečního dvora Jestřebí 
a hudebnice Alena Plátková – Jablo-
nec nad Nisou.

Po čtrnácté hodině nastala ta nejoče-
kávanější chvíle. Slavnostní vyhláše-
ní vítězů Ceny Modrého slona 2013.  
Ceny předával ředitel ZOO Liberec 
MVDr. David Nejedlo a za Artefaktum 
Helena Latislavová. Co ocenění, to ve-

liká radost z výhry, to pohlazení duší 
zdravotně postižených umělců. V le-
tošní kategorii – tanec – vyhrála cenu 
Modrého slona 2013 taneční skupina 
Lucarino Dance z Domova Na Svobo-
dě Čížkovice, který spadá pod CSP 
Litoměřice. Tanečníci přijali pozvá-
ní na vyhodnocení do ZOO Liberec 
s nadšením. To ovšem netušili, že si 
jedou pro jednu ze vzácných keramic-
kých figurek. Radost byla obrovská.

Výstavu shlédly tisíce návštěvníků 
ZOO a samotné vyhlašování cen s kul-
turním programem dobře na 500 di-
váků. Počasí pořadatelům přálo a ná-
lada soutěžících i diváků byla také 
vynikající. Díky patří také vedení ZOO 
Liberec za podporu celého projektu 
a navíc všichni účastníci soutěže měli 
ten den vstup do ZOO zcela zdarma, 
a to se v dnešní době opravdu cení. 

Zcela jistě se podařilo naplnit motto 
projektu: „Bez bariér v duši i v ži-
votě …“.

Jiří Růzha

MODRÝ SLON 
V PAVILONU ŽIRAF
V sobotu 22.6. proběhlo vyhlášení udělených cen Modrého slona 2013 v deseti vyhlášených 
kategoriích. V pavilonu žiraf probíhala  týdenní výstava a na divadelní scéně ZOO  Liberec 
předvedli vítězové svá vystoupení. 

Tanečnice AZAA BEYATanečnice AZAA BEYA

Tanečnice ze Slunečního dvoraTanečnice ze Slunečního dvora

H.Latislavová a ředitel Z00 
David Nejdedlo(vpravo)



Projekt Mental Café navíc návštěvní-
ky upozornil na další budoucí aktivitu 
spojenou se zaměstnáváním lidí se 
zdravotním postižením: zanedlou-
ho by totiž měla v Ostravě vzniknout 
mobilní cyklokavárna Mental Café, 
kterou bude možné navštívit v růz-
ných částech Ostravy. Tento projekt 
podpořila společnost ArcelorMittal 
Ostrava, jejíž taneční stan byl na Fes-
tivalu v ulicích poblíž Mental Café. 
Návštěvníci tady mohli podpořit cel-

kem čtyři humanitární projekty spo-
lečnosti, a to tak, že pro ně „vytančili“ 
určitý počet bodů, jenž byl převeden 
na finanční prostředky, které budou 
věnovány mimo jiné i ve prospěch 
připravované mobilní cyklokavárny 
Mental Café, v níž budou nabízet kávu 
lidé s mentálním postižením. 

To však zdaleka není všechno. S ne-
obvyklou kavárnou Mental Café se le-
tos mohli setkat i návštěvníci Shake-

spearovských slavností na Slezsko-
ostravském hradě v Ostravě. Na to, 
jak vlastně všechny tyto nápady 
vznikly, jsme se zeptali přímo 
u zdroje: paní Ing. Ivany Martáko-
vé z občanského sdružení Kultur-
ní Ostrava.

Nápad vznikl ve spolupráci s Andre-
jem Harmečkem z multižánrového 
centra Cooltour. Chtěli jsme dál 
a smysluplně pokračovat v projek-
tu obsluhy kaváren s mentálně po-
stiženými. Pojízdná kavárna byla 
krokem, který by dostal postižené 
mezi lidi přímo do ulic. Předpoklá-
dali jsme, že kdyby vznikla samo-
statná kavárna s postiženými, bylo 
by to spíš vyčleňující než integrující 
a mnoho lidí by opět nepřekonalo 
své předsudky. Takže s nimi vyjede-
me do ulic, na veřejnost, aby se jim 
lidé nemohli vyhnout. 

S jakým ohlasem se setkala 
kavárna Mental Café u ná-
vštěvníků Festivalu v ulicích 
a na Shakespearovských slav-
nostech?

Vzhledem k tomu, že nám společ-
nost ArcelorMittal postavila velký 
zastřešený stan, který jsme si moh-
li „zabydlit“ dle vlastních představ 
a vytvořit příjemné posezení pro 
návštěvníky s výbornou kávou a pří-
jemnou obsluhou, ohlasy byly velmi 
pozitivní.

Co si slibujete od pojízdné ka-
várny?

Od doby, kdy začali klienti Čtyřlíst-
ku obsluhovat v Shakespearově ka-
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MENTAL CAFÉ 
NEJEN NA FESTIVALU 
V ULICÍCH…
Každé léto žije Ostrava svým největším letním hudebním 
festivalem – Colours of Ostrava, jehož součástí je také Fes-
tival v ulicích. Právě ten inspiroval Ing. Ivanu Martákovou, 
členku občanského sdružení Kulturní Ostrava, k nové inicia-
tivě: Spolu s pořadateli tanečního stanu na festivalu Colours 
of Ostrava společnosti ArcelorMittal, dojednala zajímavou 
aktivitu, do níž chtěla opět zapojit mladé lidi s mentálním 
postižením. Během Festivalu v ulicích byla letos poprvé na 
Masarykově náměstí v Ostravě otevřena pro veřejnost kavár-
na Mental Café, v níž ve dnech 19. a 20. července obsluhova-
lo návštěvníky sedm klientů ostravského Čtyřlístku – centra 
pro osoby se zdravotním postižením. Ti už mají docela dobré 
zkušenosti ze svého více než ročního působení v Shakespea-
rOvě kavárně v multižánrovém centru Cooltour v Ostravě 
na Černé louce nebo v umělci oblíbené kavárně Ostravanka 
poblíž Národního divadla moravskoslezského. 
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várně na Černé louce v rámci Filmo-
vých pondělků, jsem přemýšlela, jak 
ten projekt zachovat i do dalších let 
a v běžných situacích veřejnost se-
znamovat s těmito prima lidmi, kte-
ří mají stejnou kvalitu jako my všich-
ni, ale přesto ve společnosti mnoh-
dy ještě převládají předsudky vůči 
jejich schopnostem a osobnostem. 
Tedy od pojízdné kavárny si slibuji 
to, že lidé zcela přirozeným způso-
bem přijdou do kontaktu s handica-
povanými spoluobčany na veřejném 
prostoru a možná mnozí z nich pře-
konají určitý předsudek a zjistí, že 
se jedná o docela „normální“ lidi.

Je obtížné získat podporu pro 
takový projekt ze strany spon-
zorů? 

Ten projekt vzniká v podstatě tak 
rychle právě díky tomu, že se zalíbil 
společnosti ArcelorMittal – hlavní-
mu partnerovi, díky jehož podpoře 
jsme získali na pořízení kavárny 
125 000 Kč z částky, kterou lidé vy-
tančili v tanečních stanech během 
festivalů Colours of Ostrava a Fes-
tival v ulicích 2013. Druhým rokem 
podporuje projekt obsluhy kaváren 
mentálně postiženými lidmi také 
město Ostrava. V tomto případě se 
možná zdá, že je to docela jedno-
duchá záležitost, ale určitě víte, jak 
je pro neziskové organizace těžké 
získávat peníze na cokoliv, byť sebe-
zajímavějšího…

Koho ještě chcete do projektu 
pojízdné kavárny zapojit?

Kohokoliv, komu se projekt líbí 
a chce ho podpořit. Jedná se o fir-

my, které mohou jakýmkoliv způso-
bem přispět k chodu kavárny, mar-
ketingu, dopravě, neboť pojízdnou 
kavárnu bude občas potřeba do-
pravit i na nějaké vzdálenější místo 
a tam teprve šlapat „po svých“. 

Víte ještě o někom, kdo už má 
s pojízdnými kavárnami zkuše-
nosti?

Osobně nikoho neznám, ale vím, že 
takové kavárny fungují více méně 
všude v republice. Pokud však vím, 
my budeme jediní, kteří zapojí 
do obsluhy a provozu kavárny lidi se 
zdravotním postižením.

Jaké máte v tomto směru další 
plány do budoucnosti?

Raději nic neplánuji, vše přichází 
tak, jak má, a v ten správný čas…

Ptala se:
BOHDANA RYWIKOVÁ

Foto: autorka a PETR KIŠKA
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Jak to tehdy bylo? Starý počítač pro-
vozním programům nestačil a úplně 
ho vyhodit by byla škoda, takže jsme 
se rozhodli ponechat ho jako klient-
ský v mé kanceláři. Chtěla jsem záro-
veň téhle možnosti využít a zjistit, co 
by seniorům vyhovovalo, jaký přístup 
a postupy, co je pravda na tom, že se-
nioři mohou pomocí PC ošálit věk.  
Zájem nejdřív nijak výrazný nebyl, 
ale postupně, jak první hráči vy-
zkoušeli Milionáře nebo logické hry, 
zvyšovala se také jejich osobní pres-
tiž v našem malém společenství. 
Když se naši průkopníci jakžtakž 
s moderní technikou popasovali, 
stará paní jednou nakoukla do kan-
celáře, vyptala se, co ty bedýnky dě-
lají, že je kolem toho tolik pozdviže-
ní, a pravila:
„Tož takto do teho klofať, to sa též 
naučím!“
A naučila. Stejně, jako mnoho dal-
ších od té doby. Právě příklad těch-
to průkopníků, co si dovedli osahat 
klávesnici, prosazovat se do tabulky 

nejlepších hráčů, louskat záludné 
otázky a spojit se zadarmo s rodi-
nou, táhne další následovníky. Když 
se přemýšlelo o přístavbě k jídelně, 
bylo už jasné, že půjde o prostor, 
kde umístíme několik počítačů pro 
naše klienty. 
Dnes umí leckdo z pracovníků pří-
mé péče s počítačem nadělat víc 
parády než já, podpora klientů se 
dávno přesunula především na ně, 
takže společně objevujeme další 
možnosti téhle práce. Na co jsme za-
tím přišli?
Psaní mailů po-
může obejít pro-
blém se psaním 
rukou. Paní, kte-
rá po osmdesát-
ce prožila nějakou drobnou moz-
kovou příhodu, najednou nemohla 
přinutit svou ruku napsat slova, 
která ji napadala. Slova byla v hlavě, 
ale do prstů nedorazila, i když ruka 
jinak fungovala. Protože známe dys-
lektické děti i moderní trendy, kdy 

třeba PC hry posilují spojení moz-
ku a ruky, napadlo nás, že je mozek 
jako mozek a porucha může být po-
dobná – a fungovalo to! Paní si při 
hledání písmenek zapojila cosi jiné-
ho, obešla svou poruchu – a maily 
psala spokojeně skoro tak dlouhé, 
jako dřív dopisy.
Logické hry cvičí soustředění a vý-
hra zlepšuje sebevědomí, samo-
zřejmě svou roli tu má soutěživost. 
Mezi naše legendy patří začátek 
hraní Moorhunu, kdy i pan ředitel 

motivoval klien-
ty tím, že se do-
stal do tabulky. 
To potom byla 
řežba, jen aby ře-
ditele z tabulky 

vytlačili! Naše rekordmanka si těmi-
to souboji udržovala velmi projasně-
nou náladu.
Pán, který byl podle některých život-
ní smolař, objevil kouzlo sudoku a lo-
gických her. Vypracoval se natolik, že 
později v kombinované soutěži s kří-
žovkami a hádankami, kterou jsme 
uspořádali, stanul po boku dosud 
nejlepších luštitelů, pomyslné špičky 
naší komunity. Nabyl sebevědomí, 
velmi přátelsky se věnoval novým kli-
entům, stal se duší společnosti.
Lidé se dnes učí vyhledávat informa-
ce na internetu, sledují zprávy, pou-
ští si oblíbené písničky. Pomáháme 
s maily, takže i ten, kdo má veliký 
respekt před „drahým přístrojem“, 
vyťuká odvážně po diktovaném 
sdělení alespoň „mammmiiiinkaa“ 
nebo „babickkkaa“. Odměnou jsou 
jim i fotografie, které dnes rodiny 
zasílají snadněji, než ty papírové. 
Jednou jsme posadili k počítači 
pána, zmoženého smutkem, prošli 
s ním známá místa. I na svou duš-
nost zapomněl a moc ho to bavilo. 
Jenom jsme v tu chvíli nedomysleli, 
že jako šofér sjezdil celou republiku 
a povídal by nám o spoustě měst 
dlouho a dlouho. Získali jsme tím 
další kamínek do skládačky. Klíčová 

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST NEMÁ VĚKOVÉ HRANICE 

 POČÍTAČE 
PRO TŘI „K“
Klofeme, koukáme, komentujeme – a nejen to. Naši senioři dnes mají volně přístupných 
pět počítačů s  internetem, jedna paní používá skype pro spojení se zámořím. Vůbec ne-
rozhoduje věk, vzdělání nebo nemoci. Naopak. První mail odeslala již v roce 2008 jedna 
z nejstarších obyvatelek, která kdysi nemohla chodit ani do obecné školy. Číst a psát 
se sama učila až kolem odchodu do penze.

„Tož takto do teho klofať, 
to sa též naučím!“
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pracovnice potom využila povídavé 
chvilky dalšího, nepříliš otevřené-
ho pána - a k úžasu nás všech s ním 
prošla díky Google Earth celý svět. 
A my si zatím mysleli, že byl „jen“  
tak různě po Americe...
Samozřejmě, že nemáme najednou 
všech padesát seniorů před moni-
torem, ale skupinové sezení se také 
najde. Mnoho lidí přece jenom nemá 
s kým si mailovat, ale mohou se podí-
vat na prezentace z fotografií, které 
jsme pořídili při událostech v domo-
vě. Čas od času je součástí aktivizač-
ního programu právě takovéhle láka-
dlo. Vzpomínáme, jak jsme se bavili 
nebo zvědavě komentujeme, jak si to 
užili klienti, co odjeli na tancovačku 
ve městě. Je to důležité i pro místní, 
poznávají další známé. 
Pokud se věnujeme procvičování 
jemné motoriky třeba vybarvová-
ním mandal, jeden klient na PC 
hledá písničky podle přání a pouští 
je. Nebo se použije něco z interne-
tu na dokreslení tématu, o kterém 
si povídáme. Například u povídání 
o Gagarinovi jsme si pustili a zazpí-
vali právě tu slavnou písničku. 
Nedávno nám pár příznivců poslalo 
různé prezentace o krásách světa, 
dostali jsme i sérii fotografií s před-
měty pro práci se vzpomínkami. Lidé 
se rádi zúčastní nějaké velké událos-
ti, chtějí na monitoru pořádně vidět, 
co nepostřehli ve zprávách. A když to 
můžete opakovat, tím lépe! Sledovali 
tak podle svých přání zahájení olym-
piády v Londýně, katastrofální zápla-
vy, reportáže z našeho okolí.
Známe nějakou základní radu? Star-
ší klienty může odradit, že nestisk-

nou správně tlačítko myši nebo že 
jim na klávesnici utíkají písmenka. 
Opravdu musí jemně „klofat“, ale 
na zácvik jim stačí na pokoj půjčit 
nějakou vyřazenou myš, která slyši-
telně cvaká. Čím starší vykopávka, 
tím vhodnější. 
Pokud klientovi hledáme nějaké 
místo, je dobré si už předem k němu 
najít cestu, klienti jsou netrpěliví 
a chtějí zázraky na počkání. Stej-
ně tak, samozřejmě, při přípravách 
programu. Víc rad asi není třeba, 
stačí jen trocha vlastní snahy, spo-
lečně strávený čas obohatí všechny.
Dnes přicházejí klienti, kteří doma 
nebo s vnoučaty cosi dělali, hráli 
kartičky, tu a tam někdo má i mailo-
vou adresu. Zjistili jsme však, že tito 
lidé, kteří donedávna leccos uměli, 
v našem prostředí nevědí, nakolik 
PC skutečně ovládají. 
Například pokud má někdo doma na-
pevno zadanou adresu a heslo jinde 
nepoužívá, tak ho zapomene. A heslo 
zapsané nemá, neboť ví, že je to tajná 
věc. Také psaní různých adres od oka 
není legrace. Osmdesátník sice lecko-
mu psal někdy v sedmdesáti docela 
svižně, ale právě s nastaveným adre-
sářem. Po nemoci je možné, že čás-
tečně zapomene i na pravidla (např. 
pozorně kontrolovat adresu) a zne-
chuceně odchází od přístroje, který 
„blbne“.  
Další člověk se hravě dostane 
na stránky, které ho vždy zajímaly, 
čte si třeba v němčině – ale když má 
vyplnit někde svůj kontakt, selhává. 
Zapomněl napsat „zavináč“, pou-
žívat „enter“, často neví, jak z nové 
stránky vyskočit. Občas se mění 

grafika (nyní maily na Seznamu), 
rozčilují ho vlezlé reklamy, vyskaku-
je, co nechtěl. Práce s těmito jednot-
livci je náročná na citlivost přístupu 
ze strany personálu. Nálada a vztah 
k problémům se mohou měnit i bě-
hem dne. Lidé skrývají své obavy, 
neboť často vědí, že tohle přece do-
kázali. Dřív. 
Za zlobou nebo rozladěním se skrý-
vá mnoho otázek. Ztrácejí schop-
nosti nebo se technika posunula 
jinam a oni už nestačí? Leccos ze 
změn na svém zdraví už museli při-
jmout, ale pokud patřili k těm senio-
rům, co drželi krok s dobou a rodina 
jim projevovala uznání, stává se ne-
čekaně pošramocené sebevědomí 
docela velkým oříškem. 
Přesto je počítač velikým lákadlem 
a věřím, že snad každý klient se před 
ním může ocitnout. Nejdřív s asis-
tencí – a potom, zdá se, možnosti 
jen tak nekončí. Zakončím toto vy-
právění vzpomínkou na paní, kte-
rá po mozkových příhodách téměř 
nemluvila, zůstala na vozíčku, s ob-
tížemi jedla. Když jsme se od syna 
dozvěděli, kam jezdili na prázdniny, 
objevila jsem historickou fotogalerii 
právě z těch let. Paní mi ožila před 
očima, najednou ukazovala, pozná-
vala pláže, molo, dokonce se pokou-
šela mluvit! Po čase nejen stručně 
komunikovala, ale dokázala srozu-
mitelně sdělit, jak chce spořit pro 
své děti. A za to všechno může i ten 
neznámý člověk, který dal na web 
staré snímky Velkého Dářka! 

Hana Mudrová, 
sociální pracovnice Domova 

pro seniory v Hranicích u Aše

AKTIVIZACE
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Kromě klasických táborových staros-
tí a radostí, jako je vaření, úklid okolí 
tábořiště a příprava dřeva na tábo-
ráky, čekala na všechny řada výle-

tů do okolí. Táborníci se vykoupali 
v řece, prohlédli si oba krásné parky, 
které obklopují město Libochovice. 
Městský park i park Zámecký, kde 
všichni obdivovali rozkvetlou krásu 
parku a pávy. Nikomu nevadilo že 
v pondělí sprchlo a  zmrzlina na ná-
městí každému chutnala. 

Ve středu se opět udělalo krásně 
a tak hurá na větší výšlap. Za Libo-
chovicemi se tyčí dvě věže původně 
gotického hradu, kdysi mocného 
rodu zajíců z Házmburka. Tam byl 
cíl. Po červené turistické značce, což 
je jedna nyní již z méně obvyklých 
tras, protože téměř každý volí cestu 
autem z Klapého, to byla příjemná 
procházka po polních cestách až 
do sadů pod hradem. Na hlavním 
rozcestí pod kopcem se všichni po-
silnili a pak hurá nahoru.

Hrad Házmburk zářil sluncem a na-
bídl nádherné rozhledy do okolí. Ti 
nejodvážnější vystoupali až na vr-
chol Bílé věže, která slouží jako 
rozhledna. Výhled z ní byl kouzelný. 
V hradním domečku se všichni osvě-
žili a vyrazili na cestu zpět, tentokrá-
te přes obec Slatinu. Domů se všich-
ni vrátili unavení a tak se šlo i dříve 
spát.

Ve čtvrtek přijela řada návštěv. Do-
poledne navštívil táborníky vedoucí 
DNS Čížkovice  Mgr. K. Reissmüller, 
po poledním pak přijela milá návště-
va z Ústí nad Labem, kamarádka Jar-
ka s rodinou, odpoledne se za tábor-
níky zastavila bývalá vedoucí DNS 
Bc. I. Petříčková a sociální pracovni-
ce z DNS Bc. M. Hašková. Večer při-
šel všechny pozdravit ředitel Centra 
sociální pomoci Litoměřice Ing. Jin-
dřich Vinkler s manželkou. Večerní 
táborák s buřtíky a nočním překva-
pením v podobě stezky odvahy se 
všem líbil.

A je tu poslední den. Od rána se 
všichni připravují na slavnostní ve-
čer, který byl tentokráte ve Vánoč-
ním duchu, s živým Vánoční stro-
mečkem, který obdivovali všichni 
kolemjdoucí a i ti jedoucí v autech. 

Pod stromečkem pravé vánočně za-
balené dárky. Štědrosrpnová večeře 
s bramborovým salátem a řízečkem. 
Vše podmalovávaly koledy. 

Poslední večerní posezení, rozdaly 
se dárečky, táborová trička, které si 
všichni vyrobili a upomínkové listy. 
Poslední večer a poslední přespání 
ve stanu. V sobotu ráno po snída-
ni všichni sbalili své věci, spacáky 
a po vysušení stany. Po obědě by již 
nikdo nepoznal, že tu byl kdy jaký tá-
bor.

Spolupráce T. O. Bílý zajíc Libocho-
vice s Domovem Na Svobodě Čížko-
vice trvá již pět let a soustřeďuje se 
na kulturní a turistické vyžití obyva-
telů Domova. 

Více o T. O. Bílý zajíc Libochovice 
http://www.bilyzajic.com 

Jiří Růzha

JAK SI UDĚLAT 
V SRPNU VÁNOCE
Ve dnech 17. – 24. srpna připravila trampská osada Bílý zajíc v pořadí již pátý letní tábor pro 
své kamarády z taneční skupiny Lucarino Dance a další z Domova Na Svobodě Čížkovice. 
Pro tentokráte se všichni sešli v Libochovicích, přímo v sídle osady, kde je veškeré zázemí 
a spoustu prostoru na sportování a jiné radovánky. Na plácku před chatou vyrostlo 6 kla-
sických stanů a do nich se nastěhovalo 13 zdravotně postižených kamarádů a tábor mohl 
začít. O všechny se staralo 7 Bílých zajíců.



Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vyhlašují

Partneři Týdne sociálních služeb ČR
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj, statutární město Brno, statutární město Ostrava, 

město Prachatice, Česká asociace streetwork, Diakonie ČCE, Charita ČR, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 
Neziskovky.cz, Sdružení azylových domů v ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

7.–13. října 2013

TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

konference – semináře – workshopy – výstavy – dny otevřených dveří – soutěže – festivaly
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Stabilita systému poskytování sociálních služeb je základním předpokladem pro získání jistoty nutné pro práci všech, 
kdo sociální služby poskytují, stejně jako pro bezpečí těch, kdo sociální služby využívají: seniory, osoby se zdravotním 
postižením či ohrožené sociálním vyloučením. Služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství 
jsou poskytovány přibližně 7 % populace České republiky.



Můj příběh

Nutridrink je lékařsky ověřená tekutá výživa, o užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Potravina pro zvláštní výživu - potravina pro zvláštní lékařské účely.

www.nutridrink.cz

VÝŽIVA V NEMOCI
www.vyzivavnemoci.cz

Infolinka: 800 110 001

Maminka se o mne starala 
celý život. Vyprané košile, 

svačinky… Nedávno se ale 
změnila, byla smutná 

a vše ji zmáhalo. Šli jsme 
k lékaři, a já se bál, co se 

dozvím. Lékař se mě ptal, jak se 
maminka stravuje, kolik vypije, jestli 
jsem si všiml, že jí špatně sedí zubní 
protéza. Styděl jsem se, že neznám 

odpovědi! Došlo mi, že jíst ji 
vidím málokdy. Její slabost 

souvisela se špatnou výživou.
Své trápení jsem vypověděl 

v lékárně, kde mi poradili, 
jak dodat mamince 

bílkoviny. Začal jsem 
mlít maso a vařit polévky. 

Mezi jídly maminka popíjela 
Nutridrinky. Trvalo nám půl 
roku, než se opět dostala do 

formy. Nikdy bych nevěřil, jak moc 
výživa ovlivňuje život člověka.

Václav

NOVINKA

Nutricia - plakat A3 - senior_F01.indd   1 5.4.2012   14:30:37
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Stravování seniorů je velmi závažné téma, 
z mého pohledu mnohdy zanedbávané. 
Ožehavým tématem se stává v momentě, 
kdy poskytujeme péči klientům imobil-
ním, závažně nemocným nebo trpícím ja-
koukoli demencí.
Stáří s sebou přináší mnoho fyziologic-
kých změn, které vedou k nedostatečné-
mu příjmu vyvážené stravy. Mezi hlav-
ní příčiny patří snížené vnímání čichu 
a chuti, snížený pocit žízně a potřeba pít, 
konzumace léků, sucho v ústech, problé-
my s chrupem (zubní náhrada) a ústní 
sliznicí (choroby dásní), nebo problémy 
s polykáním. 
Mezi další fyziologické příčiny můžeme za-
řadit snižování tvorby trávicích šťáv, změ-
na funkce činnosti trávicího ústrojí, kdy 
dochází zejména ke zhoršování funkce 
tenkého střeva a tím se zhoršuje vstřebá-
vání a využití živin přijímaných ze stravy. 
Další a neméně důležité faktory, které 
vedou k nedostatečnému příjmu potravy, 
jsou psychické a sociálně ekonomické 
vlivy. Patří sem horšení pohyblivosti, zra-
ku, duševních funkcí, omezené finanční 
prostředky, osamělost, sociální izolace. 
Důsledkem je zapomínání na jednotlivá 
denní jídla, snížení schopnosti nakupo-
vat a připravovat si pokrmy, které má se-
nior rád.
Nároky na kvalitní a hlavně nutričně hod-

notnou stravu jsou v seniorském věku ob-
zvlášť vysoké, a všechny výše vyjmenova-
né vlivy vedou k nevhodné a jednostranné 
výživě.  Výsledkem nevhodného stravová-
ní je u seniorů zhoršení celkového zdra-
votního stavu – porucha imunity, úbytek 
svalů, a z toho vyplývající narušení schop-
nosti pečovat sám o sebe. 
Nutriční standard, soubor pravidel pro 
správné stravování a sledování výživy 
u klientů, není na rozdíl od standardů kva-
lity poskytované ošetřovatelské péče pro 
domovy poskytující sociální a zdravotní 
péči povinný.
Myslím si, že je nutné stravu seniorů, kte-
ří žijí v našich zařízeních, garantovat ale-
spoň konzultací s opravdu kvalifikova-

ným pracovníkem – nutričním terapeu-
tem. Je to právě on, kdo umí zhodnotit 
stávající stravu klientů podle zastoupení 
živin a důležitých látek a hlavně umí do-
poručit její úpravy. Pomůže také sestavit 
jídelníček, který vyhovuje individuálním 
potřebám a zdravotním omezením klien-
tů tak, aby jídlo opravdu chutnalo. 
Z finančních důvodů si mnoho zařízení 
nemůže dovolit zajistit konzultace natož 
zaměstnávání nutričního terapeuta. Měli 
bychom si na druhou stranu ale uvědo-
mit, že bez nutričního terapeuta nejsme 
schopni garantovat potřebnou úroveň 
poskytované stravy, obzvlášť pokud se 
v našich domovech připravují jakékoli 
druhy léčebné stravy, tedy diety.

Stravování seniorů se mnohdy zanedbává

Jak sledujete klienty po návratu 
z delší hospitalizace?
Po návratu z hospitalizace se soustřeďujeme na celkový stav klienta - jak vypadá, 
nevážíme ho. Prohlédneme, zda má a v jakém stavu otlaky, oděrky, odřeniny, za-
červenalá místa, dekubity apod. Konfrontujeme to občas s překladovou zprávou 
a řešíme s praktikem, který k nám do domova dochází.
Pokud se nám klient zhorší, sledujeme příjem tekutin, příjem stravy a zapisuje-
me je do formuláře ošetřovatelské dokumentace. Pokud klient přestává přijímat 
stravu, zařizujeme Nutridrinky buď tím, že je nakoupíme se souhlasem klienta 
nebo je zajistí rodina.

Lenka Hasnedlová, Domov seniorů Praha 9

Nedávno jsem se v malebném prostře-
dí Krkonoš seznámil s jednou dámou 
pracující v přímé péči. Říkám úmyslně 
dámou, protože tak také vystupovala. 
Kromě šarmu inteligentní ženy měla hlu-
boký a upřímný zájem o problémy své-
ho oboru. A tak jsme spolu probrali kde 
co. Od nadutosti ředitelů jmenovaných 
na základě politických či osobních tlače-
nek až po stížnosti na standardy kvality 
a na práci inspektorů zkoumajících jejich 
naplňování. Potěšilo mě, že považuje Re-
zidenční péči za jediný časopis, který se 
opravdu zastává pracovníků v sociálních 
službách. Méně mně potěšilo její tvrze-
ní, že se jejich klienti vracejí z nemocnic 
v horší fyzické kondici, než v jaké do ne-
mocnice odjeli – zejména pak uváděla 
poměrně značné úbytky na váze. A to 
mně přimělo k napsání tohoto článku, 
v němž zprostředkuji svou osobní zkuše-
nost s nemocničním stravováním.
Mé chatrné zdraví či spíše důsledky 
mého nezřízeného života způsobily, že 
jsem se v uplynulém desetiletí stal čas-
tým klientem nemocnic. Když jsem byl 
poprvé cca před 13 lety hospitalizován 
v brněnském Masarykově onkologickém 
ústavu, připadala mi jejich strava velmi 
dobrá. Doufám jen, že se tam stravova-
cí situace nezhoršila. Výběrová řízení 
na dodavatele stravy jednoznačně prefe-
rují nejlevnější cenové nabídky, a za tím 
zcela přirozeně následuje výběr nejlev-
nějších a nejméně kvalitních potravin. 
I dodavatel nemocniční stravy přece 
musí vydělat.
Při dalších hospitalizacích jsem byl nu-

cen konstatovat, že úroveň stravy je čím 
dál horší. I tam, kde se to ještě před třemi 
roky dalo jíst, dnes servírují nepoživatel-
nou stravu, kterou jsou schopni konzu-
movat jen ti nejvíce hladoví jedinci. Mno-
zí klienti nemocnic řeší tuto situaci tím, 
že si nechají donášet stravu z domova 
nebo se stravují ve stravovacích zaříze-
ních umístěných buď přímo v areálu ne-
mocnice, nebo v její blízkosti.
Ale buďme konkrétnější. Po operaci ná-
doru na tlustém střevě mi byla naordino-
vána dieta s omezením zbytků. Dozvěděl 
jsem se např., že nemám jíst smažená 
masa. A tak jsem při nejbližší příležitos-
ti dostal holandský řízek, což je smaže-
nina, která byla za socializmu vyráběna 
z tzv. rekonstituovaného masa a dnes 
jen bůh a producenti vědí z čeho. Velmi 
dietní je samozřejmě sekaná s bram-
borovou kaší. A tu jsem také dostával. 
Bramborová kaše je samozřejmě vyrábě-
na z práškového polotovaru přecpaného 
různými chemikáliemi, který má do spl-
nění dietních požadavků velmi daleko. 
Všechna jídla jsou podávána nesolená. 
A přitom je známo, že při operaci střev 
dochází ke ztrátě sodíku, kterou je nutno 
kompenzovat výrazným přisolováním. 
Přišla mně navštívit švagrová povoláním 
kuchařka a tak jsem jí dal bramborovou 
kaši ochutnat. Pravila, že tento výtvor 
nemá s bramborami nic společného a je 
vhodný pouze k vyvolání zvracení. A tak 
bych mohl čtenáře unavovat dalším vý-
čtem nechutných a nezdravých pokrmů. 
Když jsem odmítal předkládanou stravu, 
byl mi nabídnut Nutridrink. Ale ouha, 

když mi zachutnal, nabídka se náhle 
omezila. Je totiž poměrně drahý a i diet-
ní sestra musí dbát, aby příliš nerozha-
zovala peníze, které si nemocní uložili 
u svých zdravotních pojištoven.
Velký průšvih je, když musíte do nemocni-
ce docházet pravidelně, např. na chemo-
terapii. Ona se mnohde totiž jídla pravidel-
ně opakují. A pak už víte, že např. v úterý 
dostanete hnusnou vánočku s malou va-
ničkou umělého tuku. A že ve středu bu-
dou k večeři těstoviny polité roztaveným 
sýrem neznámého původu. A ve čtvrtek 
dostanete k obědu vyhublou kuřecí nožič-
ku, získanou zřejmě z farmy, kde je týrána 
drůbež. Chemoterapie sama o sobě vyvo-
lává problémy s jídlem. A když je to jídlo 
nechutné, pak jsou zmíněné problémy 
mnohonásobně větší. Experti doporučují, 
aby si pacient nosil do nemocnice své ob-
líbené jídlo, že tak snáze překoná problé-
my s příjmem potravy. Ale k čemu pak je 
nemocniční stravování?
Shrneme-li: podle mého názoru je situ-
ace v nemocničním stravování katastro-
fální. Na jedné straně se zdůrazňuje nut-
nost dobré stravy pro zachování dobré 
kondice a pro pooperační rehabilitaci 
a na druhé straně stojí v reálu nechutné 
jídlo. A tak se ptám, kdy s tím minister-
stvo zdravotnictví něco razantního udě-
lá. Za 100 Kč hospitalizačního poplatku 
bych dokázal chutné jídlo pořídit. (A neří-
kejte mi, že hospitalizační poplatek není 
jen za jídlo.) V podstatě jde přeci jen o to, 
aby jídlo bylo opravdu vyrobeno z toho, 
z čeho by vyrobeno být mělo.

Ing. Vladimír Hanzl

Stravování v nemocnicích – subjektivní pohled

Nutricia - plakat A3 - senior_F01.indd   1 5.4.2012   14:30:37
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Jaké parametry sledujete u kli-
entů, kteří se vrací z hospitaliza-
ce v nemocničním zařízení?

a) Index BMI
b) Váhový úbytek/přírůstek
c) Překladovou zprávu
d) Laboratorní hodnoty Celkové 

bílkoviny a Albuminu
e) Nastavení diety při hospitalizaci
f) Zda byla nastavena nutriční pod-

pora a jaká

Jaké další potíže mívají klienti 
po návratu z hospitalizace?

a) Vysoké riziko vzniku dekubitů, 
popř. dekubity

b) Není známa dieta, jakou měl 
klient během hospitalizace

c) Stav BMI z dokumentace neodpo-
vídá skutečnosti

d) Nutriční podpora není vzhledem 
ke stavu nastavena

e) Pokud je nutriční podpora for-
mou sippingu nastavena, není 
předepsána

f) Vysoce rizikové váhové úbytky 
5–10 %

Jak je systém nutriční péče na-
staven u vás?

a) Při přijetí je v základním scree-
ningovém vyšetření ošetřujícím 

personálem určen nutriční stav 
– na rizikové skóre je upozorněn 
lékař, popř. nutriční terapeut

b) Po adaptaci klienta je proveden 
screening podle dotazníku MNA 
nutričním terapeutem ve spolu-
práci s ošetřovatelským personá-
lem

c) Pravidelně se MNA dotazník 
opakuje u všech klientů každých 
6 měsíců

d) Pravidelně každý měsíc se u ka-
ždého klienta provádí kontrola 
hmotnosti, popř. měření obvodu 
paže a lýtka a nutričním tera-
peutem jsou hodnoceny váhové 
úbytky, přírůstky

e) Měsíčně je hodnoceno u všech 
klientů BMI, nastavení diety, 
váhové změny, zdravotní stav, 
nastavení přídavků, nastavení 
nutriční podpory

f) U vybraných klientů v riziku je 
nastaveno sledování příjmu stra-
vy včetně záznamu

g) U každého klienta je provedena 
nutriční anamnéza a zapsán
- Zdravotní stav
- Výška, váha, BMI
- Výpočet BMR
- Tekutiny
- Doporučená dieta, forma stra-

vy
- Doporučená denní dávka 

živin dle nastavené diety

- Stravovací omezení
- Alergie a odmítaná strava
- Stav kůže
- Vylučování moči, stolice

h) U klientů se hodnotí riziko a je 
vytvořen plán rizik
- Riziko vzniku proleženin
- Riziko vdechnutí stravy, teku-

tin
- Riziko nedostatečného příjmu 

tekutin
- Riziko nedostatečného příjmu 

stravy

Hodnocení stavu po hospita-
lizaci, rizikové BMI, rizikový 
měsíční váhový úbytek, rizikový 
výsledek MNA dotazníku, po-
dávání diety která je obsahem 
živin karenční, snížený příjem 
stravy vede k posouzení nutrič-
ní péče a:

a) Úpravě stravy a zvýšení porcí
b) Nastavení vhodných přídavků 

ke stravě
c) Nastavení enterální výživy 

k popíjení, modulárních 
dietetik 

d) Nastavení enterální výživy stan-
dardní 

U rizikových klientů je nutričním te-
rapeutem prováděn záznam a hod-
nocení péče.

RIZIKA HOSPITALIZACE
Je prokázáno, jak významnou roli hraje správná výživa při onemocnění a závisí na ní i proces 

uzdravování. Rezidenční zařízení pečlivě sledují své klienty, ale v okamžiku, kdy jsou hospita-

lizováni mimo zařízení, může vzniknout problém. Zeptali jsme v Domově pro seniory Máj v Čes-

kých Budějovicích vedoucí zdravotně sociálního úseku Aleny Douchové, jaké má zkušenosti 

s klienty, kteří se do domova vrací po dlouhodobější hospitalizaci. Na přehledných odpovědích 

spolupracovala nutriční terapeutka Lenka Koritarová. 

Prezentujte své kvalitní služby 

a budujte svoji značku
Nabízíme vám
��Grafi cké návrhy a tisk prospektů, brožur, výročních zpráv, kalendářů, novoročenek, pohlednic ��Redakční zpraco-

vání a tisk interních novin, zajištění PR ��Návrhy a inovace loga, sloganu, tvorbu grafi ckého manuálu ��Audiovizuál-

ní prezentace, profesionální foto ��Označení budov, orientační systémy pro budovy, bezpečnostní značení

Reminiscence
2013

Domov 
důchodců 
Roudnice nad Labem 

P Ř Í S P Ě V K O VÁ  O R G A N I Z A C E 

S Á M O VA  2 4 8 1 

4 1 3  0 1  R O U D N I C E  n . L .

Domov důchodců Roudnice n. L.je zařízení 

s celoročním pobytem, poskytuje kompletní služby 

pro seniory a odbornou sociální péči 

s ohledem na individuální požadavky klientů.
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Domov důchodců 
Bystřany

Domov se zvláštním 
režimem

Domov důchodců Bystřany poskytuje tři typy sociálních služeb:

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.

Dobrovolníci 
v Domově 
důchodců 

BystřanyDomov důchodců 
Bystřany

Domov pro seniory

Domov důchodců Bystřany poskytuje tři typy sociálních služeb:

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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DIVADLO KOŇA 
A MOTORA:

MŮŽE PŘIJET 
I K VÁM!

Arnošt Goldflam
ČESKÝ 
DIVADELNÍK, 
SPISOVATEL 
A PEDAGOG

„SOLIDARITU
POTŘEBUJÍ 
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GENERACE“
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Mají šanci 
soukromá 
zařízení?
 
Může 
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vstoupit 
kamkoli?

Hyde park
Loupežníci
a naštvaný 
důchodce
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PRŮLOMOVÉ ROZHODNUTÍ SOUDU 

VE SPORU S VZP

KAUZA JIRKOV
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Marcom, spol. s r.o., 

vydavatel Rezidenční péče

K Botiči 2, 110 00 Praha 10

Mail: kaplanova@marcom-praha.cz, 

info@marcom-praha.cz

Tel.: 271 747 313, 271 748 312, 

603 224 182
www.marcom-praha.cz, 

www.rezidencnipece.cz
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