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F U L N E K

VÝROBCE A DODAVATEL TECHNOLOGIÍ 
PRO PRŮMYSLOVÉ PRÁDELNY

 A CHEMICKÉ ČISTÍRNY

Hlavní snahou společnosti VVM – IPSO s.r.o. je 
garantovat zákazníkům nejvyšší kvalitu poskytovaných 
služeb, což dokládá i certifi kát DIN EN ISO 9001/2000 
č. 01 100 045135 pro nákup, prodej, montáž a servis 
prádelenské technologie včetně dodání náhradních 
dílů ze dne 19. 7. 2010, vydaný fi rmou TÜV Rheinland 
Cert GmbH.

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

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

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

Děkujeme všem zákazníkům 
a obchodním partnerům 

za přízeň a inspiraci 
pro naši činnost.

Přejeme Vám 
krásné vánoce 
a mnoho úspěchů 
v roce 2014.

NOVÉ ŘADY STROJŮ PŘINÁŠEJÍCÍ CELOU ŘADU VÝZNAMNÝCH 
KONSTRUKČNÍCH ZMĚN. 
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K potřebě sociálních služeb pro 
seniory a k zabezpečení jejich 
potřeb se vyjadřuje leckdo. 

Někdo podporuje rozvoj služeb, jiný 
se „vrací k hodnotám“ a chce více an-
gažovat rodinu. V posledních letech 
se v několika výzkumech a anketách 
mohli vyjádřit sami senioři. Ti, jak se 
ukázalo, pociťují velmi často společen-
skou izolaci, nedostatek doprovodu 
a asistence při zařizování osobních zá-
ležitostí, nedostatek informací a oba-
vy o vlastní bezpečnost. Také obavu 
z dostupnosti pomoci v situaci, kdyby 
se zhoršil jejich zdravotní stav. Jeden 
výzkum se v době diskuzí o „nehu-
mánnosti“ ústavní péče přímo zeptal: 
Jak chcete žít nadále a za jakých 
okolností je pro vás přijatelná 
ústavní – rezidenční péče? Od-
povědi byly jednoznačné, nechci 
chci žít u svých dětí. A pokud jde 
o přijatelnost rezidenční péče? Budu 
spokojen, budu-li sám na pokoji, mít 
vlastní televizi, k dispozici bude re-
staurační stravování a dostupná péče. 
Významným poznatkem je, že senioři 
nepovažují za „přirozené prostředí“ 
rodinu svých dětí. Právě opak je někdy 
slyšet v oficiálních vyjádřeních. Navíc 
v době, kdy senioři častěji potřebují 
více péče, to je kolem 80 a později let 
věku, jsou jejich „děti“ na hranici stá-
ří a jejich zdravotní stav, a také bytové 
podmínky takovou péči velmi omezu-
jí. Nehledě na fyzickou psychickou ná-
ročnost takové péče. 
Ostatně z jiných výzkumů vyplývá, že 
současní senioři častěji preferují i spo-

lečenské kontakty na bázi předchozích 
profesních vztahů než kontakty v rám-
ci rodiny. V mezigeneračních vztazích 
zřejmě dochází k významným a dyna-
mickým změnám. 
Z odpovědí na otázky lze kvantifikovat 
představy seniorů o přijatelném způ-
sobu života ve stáří.  Desetina seniorů 
by ráda žila ve své domácnosti za pod-
pory a pomoci blízkých, rodiny. Rov-
něž desetina seniorů by ráda setrvala 
ve své vlastní domácnosti a využívala 
by pomoc terénních služeb v kombi-
naci s možností pobytu ve stacionáři.  
Čtvrtina seniorů by chtěla žít ve svých 
domácnostech, a využívat pomoci te-
rénních sociálních služeb a eventuál-

ně pomoc rodiny a blízkých. Zhruba 
jedna čtvrtina by si zvolila komplexní 
péči v některém ze zařízení poskytu-
jícím dlouhodobý pobyt (dřívější dům 
s pečovatelskou službou, domov pro 
seniory apod.). Naprostá většina osob 
se zdravotním postižením by ráda žila 
ve svých domácnostech za podpory 
resp. pomoci terénních sociálních slu-
žeb. Je zřejmé, že představy odrážejí 
jak znalost možností terénních soci-
álních služeb, tak i konkrétní situaci 
dotazovaného. 
Pokud by šlo o přání seniorů samot-
ných, měl by se vývoj orientovat cestou 
„chráněného bydlení“ s dostupnou 
(blízkou, všudypřítomnou) pomocí. 

Tedy směrem k prodlužování soběstač-
nosti i popř. jen soběstačnosti částeč-
né. Tomu napomáhají i nové techno-
logie, selfmonitoring, tísňové volání 
a další. Potřeba komplexní rezidenční 
péče se pak bude posouvat do vyš-
ších věkových pater, ale bude obsaho-
vat mnohem více zdravotních služeb. 
K tomu ostatně směřují i ekonomické 
podmínky pro umístění. Tedy stav vy-
soké závislosti, potřeba rozsáhlé péče  
a s tím související vysoký  stupeň pří-
spěvku na péči. 

Příspěvek na péči zvyšující se s rostoucí 
potřebou umožňuje i víc než jen chrá-
něné bydlení. Dům s pečovatelskou 

službou v Novém Městě na Mora-
vě už více než 15 let poskytuje pro-
stor,  kam přichází  senior „do pe-
čovatelské služby“  a v návaznosti 
na to, jak se mu zvětšuje  závislost 

na péči,  je mu poskytován vyšší rozsah 
péče. Není tedy přesunut do Domo-
va pro seniory, pak do  LDN, potom 
do hospice, nýbrž ho „nechají umřít 
doma“.  Takový postup je i ekonomicky 
reálný s ohledem na příspěvek na péči, 
náročnější klient přináší více peněz. Ta-
kové řešení je unikátní a humánní. Jde 
v podstatě o bydlení pro seniory, které 
poskytuje bezpečí jak po stránce mate-
riální, tak po stránce sociální, zdravotní 
i lidské. Není třeba žádného stěhování 
mezi pavilony a patry. A navíc, zařízení 
je středem společenského života pro 
okolí. Takže? Jak a kde budeme žít 
ve stáří?

Petr Víšek

Jedním z významných hostů letošního koncertu Všechny barvy 
duhy, pořádaného ostravským Čtyřlístekm – centrem pro osoby se 
zdravotním postižením (více na straně 20–21) v Národním divadle 
moravskoslezském, byla přední sólistka opery této scény, sopra-
nistka Eva Dřízgová-Jirušová. Patří  nejen k vyhledávaným pěvky-
ním operního a koncertního repertoáru, ale je také stálým hostem 
významných operních scén České a Slovenské republiky: Pravidel-
ně hostuje v Národním divadle v Praze, ve Státní opeře Praha, 
v Národním divadle v Brně a ve Slovenském národním divadle v Bra-
tislavě. Její bohatý repertoár zahrnuje velké sopránové role světo-
vé operní literatury.  V roce 1996 obdržela prestižní cenu Thalie 
za nejlepší ženský výkon roku v oboru opera za roli Mimi (Bohéma) 
a v roce 1998 stejnou cenu za titulní roli v Debussyho opeře Pellé-
as a Mélisanda, které ztvárnila na své domovské scéně v Ostravě. 
Díky své muzikálnosti je zároveň vyhledávanou interpretkou sou-
dobé hudby.
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Co vlastně chtějí sami 
senioři? 

Pokračování na str. 5

SE SOPRANISTKOU 
EVOU DŘÍZGOVOU-JIRUŠOVOU 
O UMĚNÍ A ŽIVOTĚ 
S HANDICAPEM

ÚVODNÍK

Zpívala téměř 
ve všech evrop-
ských zemích, 
ale také v Ja-
ponsku, kde 
se mimo jiné 
představila v ti-
tulní roli Janáč-
kových Příhod 
lišky Bystroušky v japonské premi-
éře této opery s Tokijským symfo-
nickým orchestrem. Ve stejné roli 
spolupracovala v roce 2003 s mi-
lánskou Scalou. Z dalších zahranič-
ních hostování Evy Dřízgové-Jirušo-
vé stojí za zmínku také hostování 
v Badisches Staatstheater Karlsruhe, 
či v Římské opeře v roli Rusalky.
Eva Dřízgová-Jirušová spolupracova-



Ministerstvo chystá velký pře-
vrat ve financování sociálních 
služeb, hodlá zavádět systém in-
dividualizovaných plateb. Bude 
tento systém v souladu s tzv. 
Altmarskými kritérii? Jak bude 
tento systém fungovat? Nebu-
dou ve výši přiznaných dotací 
jednotlivým poskytovatelům tak 
diametrální rozdíly, jako tomu 
bylo v minulosti?

Záměrem MPSV je nastavit nový způ-
sob financování především pro služ-
by sociální péče, které tvoří skupinu 
sociálních služeb, do které směřuje 
největší objem finančních prostřed-
ků, ať už veřejných či soukromých. Při 
rozhodování o způsobech financová-
ní je důležité definovat převažující-
ho zadavatele služeb. V oblasti péče 
je vhodným zadavatelem uživatel. 
V krátkodobém horizontu MPSV plá-
nuje zpracovat studii proveditelnosti 
zavedení a fungování příjmově/ma-
jetkově testované individualizované 
platby, která vyrovná objektivní zne-
výhodnění konkrétního klienta. Stu-
die bude realizována prostřednictvím 
výstupů z nezávislé analýzy s názvem 
„Využití soukromých zdrojů v systé-
mu financování sociálních služeb“. 
Na základě výsledků studie pak MPSV 
navrhne případné legislativní změny, 
které individualizovanou platbu pro 
klienty služeb sociální péče zavedou. 
Reálný termín realizace uvedeného 
záměru je v roce 2016. Systém nebu-
de v rozporu s tzv. Altmarskými krité-
rii, protože půjde o financování jed-
notlivých poskytovatelů „přes klien-
ta“, tzn. organizace poskytující služ-
bu dostane prostředky na zajištění 
potřeb konkrétního klienta. Nepůjde 
tedy o financování organizace, ale kli-

enta, tudíž finan-
cování, které ne-
zakládá veřejnou 
podporu a není 
tedy ani v rozpo-
ru s Altmarský-
mi kritérii. Výše 
přiznaných do-
tací jednotlivým 
poskytovatelům 
se bude odvíjet 
od potřeb klientů, o něž poskytovatel 
ve službě jím poskytované pečuje.

Velký důraz je kladen na vícezdro-
jové financování sociálních slu-
žeb, přičemž u pobytových služeb 
je nezastupitelným zdrojem ve-
řejné zdravotní pojištění (od roku 
2007 po 15letém zpoždění). Tento 
zdroj je však ze strany zdravot-
ních pojišťoven uměle a násilně 
redukován (zdravotně pojistné 
plány, ceny této zdravotní péče, 
regulace i kontrolní činnost pojiš-
ťoven). Bude nový systém finan-
cování řešit i tento problém?

Nový systém financování sociál-
ních služeb tento problém řešit ne-
bude. Ze své podstaty ani nemůže. 
Z veřejného zdravotního pojištění 
je hrazena zdravotní péče, nikoliv 
poskytování sociálních služeb. Za-
stáváme názor, že každá poskyt-
nutá zdravotní péče, která je řádně 
vykázána a zdokumentována, má 
být také plně proplacena z prostřed-
ků veřejného zdravotního pojištění. 
Není tedy důvod, proč by měl resort 
MPSV doplácet poskytovanou zdra-
votní péči. 

Jak ministerstvo práce a so-
ciálních věcí reaguje na nález 

Ústavního 
soudu, podle 
kterého je 
regulace zdra-
votní péče pro-
tiústavní? Byli 
o tomto nálezu 
informováni 
poskytovate-
lé sociálních 
služeb? Jak 

v této věci hodlá MPSV postupo-
vat ve vztahu k PZSS?

MPSV poskytovatele sociálních služeb 
o nálezu Ústavního soudu neinformo-
valo. Předpokládáme, že jsou dosta-
tečně informováni z médií, navíc je 
toto v kompetenci MZ, které úhrado-
vou vyhlášku každoročně zpracovává.
Problematika zdravotní péče v PZSS 
se týká především domovů pro seni-
ory, domovů se zvláštním režimem 
a domovů pro osoby se zdravotním 
postižením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
opakovaně poukazuje na nevyhovující 
stav financování zdravotní péče v po-
bytových zařízeních sociálních služeb, 
a to jedná-li se například o odlišný ná-
zor zdravotních pojišťoven (především 
VZP) a Ministerstva zdravotnictví ČR 
na problematiku proplácení výkonů 
podávání léků per os, nebo ve věci 
úhradové vyhlášky (např. sestupná 
hodnota bodu u výkonů v odbornosti 
913). Mezi MPSV a MZ probíhají disku-
ze o tom, jak tento nevyhovující stav 
řešit. 

Podle jakých objektivizujících 
kritérií bude probíhat financo-
vání terénních služeb, aby se 
dostupné finanční prostředky 
rozdělovaly skutečně objektivně 
(např. pečovatelská služba za-
měřená na občany versus zcela 
převažující dovážka obědů obča-
nům bez příspěvku na péči)?

Financování pečovatelské služby 
bude probíhat v systému individu-
alizovaných plateb, tedy tak, jak je 
popsáno v první otázce. Je ale samo-
zřejmě nezbytné (a pro pečovatelskou 
službu to platí obzvlášť) oddělit čin-
nosti, které naplňují podstatu sociál-
ních služeb a principu sociálního za-
čleňování od činností, které je možné 
poskytovat na komerční bázi. 

Lenka Kaplanová
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NOVELA ZÁKONA 
aneb Běh na dlouhou trať
Na otázky Rezidenční péče odpovídá Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru MPSV

V krátkodobém horizontu 
MPSV plánuje zpracovat stu-
dii proveditelnosti zavedení 
a fungování příjmově/majet-
kově testované individuali-

zované platby, která vyrovná 
objektivní znevýhodnění 

konkrétního klienta. 
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Stanovisko Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb
MPSV připravuje 
v rámci novely 
zákona nový způ-
sob financování 
sociálních služeb 
a deklaruje, že ho 
bude konzultovat 
s odborníky. Má 
Asociace dosta-
tek informací 
i prostor pro zá-
sahy či připomín-
ky?

Přípravy nového 
systému probíhají 
v pracovní skupině 
na úrovni MPSV ČR 
a krajů. Podklady 
pro tato jednání, 
resp. změny systému financování, 
vycházejí především z individuální-
ho projektu Podpora procesů v so-
ciálních službách, ve kterém má 
Asociace své zástupce. K ostatním, 
průběžným materiálům a podkla-
dům má APSS ČR přístup prostřed-
nictvím mé osoby. O probíhajících 

změnách, nejen 
v oblasti financová-
ní, byly členské or-
ganizace informo-
vány zástupci MPSV 
na V. výročním kon-
gresu poskytovate-
lů sociálních služeb 
ČR. Většina návrhů 
je stále ještě ve stá-
diu spíše pracov-
ním než vhodném 
k předložení k širší 
odborné diskuzi. 

Ministerstvo 
klade velký důraz 
na vícezdrojo-
vé financování. 
Jedním ze zdrojů 

jsou rovněž úhrady od zdra-
votních pojišťoven. Ty jsou ale 
stále na úrovni roku 2009. Jak 
pokračuje vyjednávání o úhra-
dách na rok 2014?

Jednání probíhají již od června, a to 
prakticky každý měsíc, naposledy 

závěrem listopadu. Na tomto jedná-
ní VZP vnímala naše požadavky i ak-
tuální situaci a stanovila první týden 
v lednu jako termín, ve kterém nám 
předloží konkrétní návrh podmínek 
pro příští rok. Paralelně však probí-
hají jednání s dalšími pojišťovnami 
a intenzivně také jednáme s Minis-
terstvem zdravotnictví. 

Nakolik ovlivní hospodaření 
poskytovatelů rozhodnutí Čes-
ké národní banky, které způsobí 
minimálně 2% inflaci? 

Oslabení koruny zasáhne většinu 
českého průmyslu, dodavatele zdra-
votnických pomůcek, farmaceutické 
firmy, v tomto důsledku i zdravotnic-
ká zařízení. Dále se negativně odrazí 
v dopravě, polygrafickém průmyslu 
a v řadě dalších odvětví. V sociálních 
službách se projeví pouze sekundár-
ně až terciárně, a to formou zvýše-
ných cen pohonných hmot, tím i po-
travin, zvýšením cen energií tam, 
kde nejsou zafixovány ceny, apod. 

(red.)

Odpovídá prezident APSS ČR 
Jiří Horecký
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Soud prvního stupně zpravidla vy-
hovuje žalobním návrhům či návr-
hům na zastavení řízení pobytových 
zařízení z důvodu zaplacení žalova-
né pohledávky a přiznává v těchto 
sporech i náklady řízení. Z první sé-
rie devíti rozsudků ve prospěch po-
bytových zařízení sociálních služeb 
je již jeden pravomocný (VZP ČR ne-
podala odvolání) a ve zbylých osmi 
případech bylo podáno odvolání 
a tyto spory již rozhoduje Městský 
soud v Praze jako soud odvolací.  

Zatím bylo rozhodnuto o čtyřech 
odvoláních ( ještě před publikací 
nálezu pléna Ústavního soudu ČR). 
Z toho ve dvou případech bylo roz-
hodnutí pozitiv-
ní pro pobytová 
zařízení soci-
álních služeb 
a ve dvou pro 
VZP ČR. Páté 
jednání se ko-
nalo již v době, 
kdy byl publiko-
ván nález pléna Ústavního soudu ČR 
a žalobce jím také argumentoval. 
Příslušný senát odvolacího soudu 
u vědomí tohoto faktu nerozhodl 
a odročil jednání na leden roku 2014 
s tím, že jde o složitou a kompliko-
vanou problematiku. Zbývající dvě 
jednání jsou nařízena na počátek 
prosince t.r. a poslední osmé jedná-
ní o odvolání dosud není nařízeno. 
Zbývá ještě dodat, že oněch osm 
odvolání bude rozhodovat osm růz-
ných senátů téhož odvolacího sou-
du.

Pokud bychom měli shrnout výsled-
ky našich sporů o úhradové dodat-
ky, lze konstatovat, že v dané věci 
již soud prvního stupně standardně 
rozhoduje a jeho judikatura je jasná, 
určitá a srozumitelná a soud pova-
žuje žaloby pobytových zařízení so-
ciálních služeb za oprávněné. Ostat-
ně zmiňovaný nález Ústavního sou-
du ČR tuto rozhodovací praxi soudu 
prvního stupně potvrzuje.

Co vlastně tak zásadního přináší 
nález pléna Ústavního soudu sp. 

zn. Pl. ÚS 19/13 ze dne 22. října 
2013? Především je třeba uvést, že 
nález vychází z návrhu skupiny 39 
poslanců Senátu Parlamentu České 
republiky, kteří se domáhali zrušení 
vyhl. č. 475/2012 Sb., o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení pro 
rok 2013. Ústavní soud ČR pak to-
muto návrhu svým cit. nálezem vy-
hověl a rozhodl, že vyhl. č. 475/2012 
Sb., je v rozporu s čl. 1 odst. 1 Ústavy 
České republiky a čl. 1 a čl. 26 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod. 
Současně Ústavní soud ČR rozho-
dl o odkladu vykonatelnosti, tj. vy-
hláška se ruší až uplynutím dne 
31.12.2014, a to v zájmu zabránění 

negativních dů-
sledků okamžité-
ho zrušení napa-
dené vyhlášky. 

V závěru své-
ho nálezu pak 
Ústavní soud ČR 
dovodil, že „na-

padená vyhláška je v částech, 
kterými se stanoví regulační 
srážky, v rozporu se zásadou 
předvídatelnosti a zákazem své-
vole podle čl. 1, odst. 1 Ústavy, 
dále zásadou rovnosti v právech 
dle čl. 1 Listiny a právem podni-
kat podle čl. 26 odst. 1 Listiny. 
V částech, kterými se stanoví 
limitace výše úhrad prostřed-
nictvím snížené hodnoty bodu, 
je napadená vyhláška v rozporu 
s čl. 26 Listiny.“

Tedy ústavní soud označil princip re-
gulace a princip úhrady prostřed-
nictvím snížené hodnoty bodu 
za protiústavní. A právě o tom je 
tento spor mezi účastníky, když VZP 
ČR zcela jednostranně zavedla zálo-
hovou platbu, regulaci a limitovala 
výši úhrad prostřednictvím snížené 
hodnoty bodu.

Jakkoliv se v daném nálezu zruše-
ná vyhláška vztahuje na rok 2013 
a předmětem našich sporů je rok 
2012, lze tyto závěry Ústavního sou-
du vztáhnout i na úhradovou vyhláš-

ku č. 425/2011 Sb., která je založena 
na stejných regulačních principech, 
jako je úhradová vyhláška Ústavním 
soudem zrušená. Na skutečnosti, 
že regulační mechanismy a snížená 
hodnota bodu jsou neústavní, ne-
může změnit nic ani fakt, že Ústavní 
soud v zájmu zabránění negativních 
důsledků okamžitého zrušení napa-
dené vyhlášky, rozhodl o odkladu 
vykonatelnosti cit. ústavního nále-
zu. 

Zastávám právní názor, že za situa-
ce, kdy regulace a sestupná hod-
nota bodu byly shledány neústav-
ní, je absolutně vyloučeno, aby 
na úhradu zdravotní péče v seg-
mentu úhradovou vyhlášku neu-
praveném, byly použity analogic-
ky části této vyhlášky upravující 
zdravotní péče pro jiné segmenty 
(zdravotnické), a to za situace, 
kdy v této části byla úhradová 
vyhláška Ústavním soudem ČR 
shledána neústavní. 

Od vydání zmíněného nálezu plé-
na Ústavního soudu ČR uplynula 
teprve krátká doba. Tento nález 
zatím reflektuje ve svých rozsud-
cích Obvodní soud pro Prahu 3. 
Městský soud v Praze jako soud 
odvolací se zatím nad dopady této 
vyhlášky na jeho rozhodovací pra-
xi nezamýšlel, resp. bude se muset 
s takovou argumentací vyrovnat 
ve dvou jednáních nařízených na le-
tošní prosinec. Obdobně není za-
tím zřejmé, jak se zachová VZP ČR. 
Zatím ve svých vyjádřeních k sou-
dům obou stupňů cit. nález Ústav-
ního soudu nezmiňuje. Minister-
stvo zdravotnictví naopak usilovně 
pracuje na návrhu nové úhradové 
vyhlášky na rok 2014, která by již 
Ústavním soudem napadené princi-
py neobsahovala. V každém přípa-
dě lze očekávat, že vývoj v příštích 
týdnech a měsících bude v oblasti 
úhrad za poskytnutou zdravotní 
péči velmi turbulentní. 

V Praze dne 1. prosince 
JUDr. Petr Haluza

advokát

SPOR 
O ÚHRADOVÉ DODATKY 
Poslední informace o vývoji sporu pobytových zařízení sociálních služeb na stránkách 
tohoto listu avizovaly, že spor již směruje k rozuzlení. Ano, a mohli bychom pro upřes-
nění doplnit, že jen pokud jde o právní názor soudu prvního stupně. Ten se v průběhu 
času jasně vyprofiloval, a to i s ohledem na neustále se měnící argumentaci žalované 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, (dále jen „VZP ČR“) a v současné době již můžeme 
potvrdit kontinuální rozhodovací praxi tohoto soudu. 

KOMENTÁŘ PRÁVNÍKA VE SVĚTLE 
NÁLEZU PLÉNA ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR

Tedy ústavní soud označil 
princip regulace a princip 

úhrady prostřednictvím 
snížené hodnoty bodu 

za protiústavní. 

Nález Ústavního soudu v plném znění redakce umístila na www.rezidencnipece.cz.
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Dokončení ze str. 1

la s předními českými orchestry včet-
ně České filharmonie, FOK, Filhar-
monie Brno a Janáčkovy filharmo-
nie Ostrava. Hostovala u prestižních 
zahraničních orchestrů jakými byly 
Mnichovské filharmonie, Gürzenich 
Orchester Köln, Symfonický orchestr 
Carlo Coccia v Novaře, Varšavský roz-
hlasový orchestr, Estonská filharmo-
nie v Talinu nebo Slovenské filharmo-
nie a mnohé další. Podílela se na řadě 
CD nahrávek, spolupracuje s Českou 
televizí a rozhlasem. Od roku 2000 
se datuje její pedagogická činnost na 
Janáčkově konzervatoři v Ostravě,  od 
roku 2008 pedagogicky působí také 
na katedře sólového zpěvu Fakulty 
umění Ostravské univerzity.
V souvislosti s jejím letošním účin-
kováním na koncertu Všechny barvy 
duhy jsme ji požádali o rozhovor.

V sedmileté historii koncertu 
Všechny barvy duhy jste již 
podruhé přijala pozvání a byla 
jste účinkujícím hostem tohoto 
projektu. Letos jste si zazpíva-
la  společně s nevidomým slo-
venským zpěvákem Marianem 
Bangem.  Jaké jste si  z koncertu 
odnesla dojmy a co si myslíte 
o podobných projektech?
Velmi se mi líbí, ráda přijímám pozvá-
ní a ráda účinkuji na takových koncer-
tech, jako jsou Všechny barvy duhy, 
protože mají vždy velice krásnou at-
mosféru. Přímo hmatatelně se zde 
totiž propojují účinkující s publikem v 
hledišti. A nejde vůbec o to, zda jsou 
to lidé, kteří mají sami v rodině něko-
ho se zdravotním postižením anebo 
ostatní, kteří takové koncerty navště-
vují z charitativních či jiných důvodů. 
Pro publikum je totiž doslova „na-
kažlivá“ upřímnost, čistota projevu a 
radost účinkujících, přenášející se z 

jeviště do hlediště. Lidé se zdravotním 
postižením do toho jdou s takovou 
opravdovostí a nadšením, jaké by jim 
možná mohli závidět i mnozí profesio-
nálové. To vše se samozřejmě přenáší 
na diváky, dotýká se každého z nich, 
kteří si často s velkým překvapením 
uvědomí, že lze vnímat svět lidí se 
zdravotním postižením i z jiného než 
materiálního úhlu vidění. Z koncertu 
si vždy odnášejí hluboké zážitky plné 
lidskosti i prosté radosti. 

Ví se o vás, že sama nezištně kon-
certujete na místech, kde by to 
lidé možná ani nečekali. Co vás 
k tomu přivádí? 
To je složitější otázka. Bohužel, ne-
mám takový organizační talent jako 
řada jiných umělců, kteří sami organi-
zují charitativně zaměřené koncerty. 
Když jsem však oslovena, abych účin-
kovala v takto zaměřeném projektu, 
ráda pozvání přijímám.

Lidem se zdravotním postižením 
se věnujete i jako umělecká pe-
dagožka. Mezi vaše žákyně patří 
například velmi talentovaná nevi-
domá sopranistka Pavla Čichoňo-
vá. Myslíte si, že umělecky nadaní 
zdravotně postižení lidé mají 
dnes stejné šance na profesionál-
ní uplatnění jako ti zdraví anebo 
ve společnosti stále ještě přetr-
vávají ve vztahu k nim mentální 
bariéry? 
Určitě stejné šance nemají a bariéry 
samozřejmě nadále přetrvávají. Mám-
-li to uvést na příkladu své žákyně, 
nevidomé Pavly Čichoňové, jde mimo 
jiné o to, že se dirigenti většinou bojí 
pracovat s handicapovaným člově-
kem, protože by při koncertech ´zdr-
žoval´ profesionály. Při práci s orches-
trem je totiž velmi důležitý oční kon-
takt zpěváka a dirigenta. A ten se ob-
vykle obává, že když ho zpěvák nevidí, 
nemůže správně reagovat a zdržuje 
ostatní. Je to však mylná domněnka, 
neboť nevidomí zpěváci mají zpravi-
dla velmi dobře vyvinuté ostatní smy-
sly a na příkladu Pavly vím, že doslova 
´slyší´ i pohyb rukou. Proto by si tito 
lidé podle mě zasloužili více odvahy 
ze strany profesionálů.

Jaký je váš názor na umělecké 
vzdělávání talentovaných lidí se 
zdravotním postižením? Nabízí se 
jim dostatek vzdělávacích příleži-
tostí?  
Domnívám se, že pokud jde o vzdě-
lávání, vždy tady nějaká cesta je. Náš 

vzdělávací systém je mnohem pruž-
nější a dokáže lidem s handicapem 
vyjít vstříc, pokud mají zájem. Horší je 
to pak s praxí, s jejich zapojením do 
života. Například moje žákyně Pavla 
Čichoňová získala nejdříve hudební a 
pěvecké vzdělání v ostravské Múzické 
škole, která se specializuje na umělec-
ké vzdělávání lidí se zdravotním posti-
žením. Pokračovala ve studiu zpěvu 
na ostravské Konzervatoři a gymná-
ziu Leoše Janáčka, pak vystudovala 
na brněnské Masarykově univerzitě 
práva a nyní pokračuje ve studiu ba-
rokního zpěvu na prestižní vysoké 
škole v Basileji. Otázkou však je, jakou 
mají podobně nadaní a dobře vyško-
lení zdravotně postižení lidé naději na 
uplatnění v praktickém životě. Podle 
mě je pro ně nejdůležitější, aby našli 
člověka, který jim v tom pomůže a ne-
bude se bát jejich handicapu. Oni se 
pak budou muset snažit dokázat, že 
v profesionální dráze zdravotní posti-
žení nemusí být překážkou… Je to vše 
hlavně o lidech, jejich vůli i schopnos-
tech, což platí nejen ve světě nás, zdra-
vých, ale i zdravotně postižených.  

Domníváte se, že naše společnost 
věnuje v současné době lidem se 
zdravotním postižením anebo sta-
rým lidem dostatečnou pozornost 
a péči? V čem si myslíte, že by to 
mohlo být lepší?
Nevím, jestli jsem ta pravá, kdo to 
může posoudit. Nemám v tomto 
směru dostatek zkušeností. Jediný 
člověk se zdravotním postižením, 
s nímž jsem v pravidelném kontaktu, 
je Pavla Čichoňová, která je však vý-
jimečně talentovaná a schopná i po 
organizační stránce a také neuvěři-
telně samostatná. Ale většina lidí se 
zdravotním postižením takové schop-
nosti nemá a je odkázána na pomoc 
a podporu těch druhých. Zdá se mi, 
jako by byl dnešní systém nastaven 
tak, že co si člověk nezařídí sám, to 
nemá. Domnívám se však, že lidem 
jakkoliv znevýhodněným, zdravotně 
postiženým a seniorům, by stát určitě 
pomáhat měl…  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: DANIEL JÄGER (titulní strana)

a WERNER ULLMANN 

OSOBNOST

Eva Dřízgová-Jiru-
šová spolu s ne-

vidomým sloven-
ským tenoristou 

Marianem Bangem 

Reportáž z festivalu Všechny barvy duhy na straně 20–21

S Pavlou 
Čichoňovou 
na 1.ročníku 
koncertu 
Všechny 
barvy Duhy
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PODZIMNÍ 
BROUZDÁNÍ 

PO INTERNETU
Nepochybně nejhorší podzimní 
zprávou je postup ČNB, která sníži-
la hodnotu koruny vůči euru o 5 % 
a sebrala tak část úspor jak obča-
nům, tak i podnikatelům. Většina 
odborné veřejnosti krok ČNB tvrdě 
zkritizovala a laici toto opatření 
rovnou označují za lumpárnu a sa-
mozřejmě vyslovují podezření, že 
tento krok má sloužit vlivným fi-
nančním skupinám. Ke kritikům 
akce ČNB patří i exprezident Václav 
Klaus, který intervenci ČNB označil 
za svévolnou a nepotřebnou. Přitom 
současné počiny centrálních ban-
kéřů dopadnou nejhůře na chudé 
domácnosti a zvláště na seniory. 
Tyto skupiny vydávají značnou část 
svých příjmů na potraviny, přičemž 
jejich koupěschopnost stále klesala 
v důsledku Kalouskových šetřících 
opatření. A ceny potravin i při nízké 
inflaci rostly, jak může potvrdit kaž-
dý, kdo chodí nakupovat. Pro chudší 
domácnosti opatření ČNB znamená 
nutnost dalšího snižování jejich spo-
třeby. Právem se v Právu ptal socio-
log Jan Keller: „Zatím nikdo z těch, 
kdo rozhodli o zdražování, nepro-

zradil, proč byly zmíněné kategorie 
obyvatel obětovány na málo pře-
hledné šachovnici makroekonomic-
kých manévrů. Je něco takového 
normální?“ Já 
odpovídám, že 
je. Samozřejmě 
u lidí, kteří žijí 
ve věži ze slono-
viny vypolštářo-
vané statisíco-
vými  měsíčními 
příjmy, kde se 
krmí sterilními 
poučkami učeb-
nic makroeko-
nomie, vzdáleni 
reáliím skuteč-
ného života.

Podnikatel Vlastimil rozhořčeně na-
psal: „Nejdřív Kalousek ekonomi-
ku zařízne svými škrty a zvýšením 
DPH a teď to toho přijdou ti paná-
ci z ČNB. Jsou to idioti, jinak se to 
opravdu nedá komentovat.“

„Napište, že zvažuji emigraci. Zbo-
ží nakupujeme v dolarech, nájem 

v Česku platíme v eurech, ale tržby 
máme ve slabších korunách… Od-
borníci v ČNB neumějí číst spole-
čenské nálady.“ (Jindřich Melichar 

ze sítě obchodů 
Bushman)

„Hlavně měl Sin-
ger držet ústa. 
První den pro-
hlásí, že je po-
třeba podpořit 
export – reak-
ce exportérů je 
minimálně roz-
pačitá s tím, že 
pozitivní efekt 
je velmi nejis-

tý. Pak sdělí, že intervence přinese 
nová pracovní místa, což okamži-
tě odmítnou všichni významní za-
městnavatelé. Pak argumentuje 
deflací – a prostá většina ekonomů 
opáčila, že deflace nepředstavovala 
žádnou hrozbu. Nakonec přišel vr-
cholný výkon pana Singra – zvýše-
ní spotřeby domácností. Jeho před-
stava, že lidé v očekávání nižších 
cen perou radši půl roku v neckách, 

Od samého začátku vzniku 
standardů kvality jsem tvrdil, 

že se vytváří byrokratický 
nástroj, který se zjišťováním 

kvality má jen málo společné-
ho a který se zvrhne v šikanu 

pracovníků v sociálních 
službách.

Dotace v systému rychlého nasazení
aneb Půl hodiny nestačí

„Podklady k žádostem na dotace  byly odeslány. Dnes, 
tedy 18.11.2013, volala pracovnice z krajského úřadu 
účetní naší neziskové organizace, že je tady možnost 
navýšení dotací ještě na rok 2013, a to až do výše na-
šeho původního požadavku. Informace jistě potěšující 
a povzbudivá, že by konečně došlo k naplnění verbální 
podpory terénních služeb i v té praktické rovině?  Nic-
méně deklarovaný čas na odpověď 30 minut se jevil od 
samého počátku jako žert.  Nyní již vím, že jsme měli 
reagovat výhradně pragmaticky a brát vše, co se na-
bízí. Náš racionální přístup, kdy jsme se snažili žádat 

výhradně o takové finanční prostředky, které by bylo 
možné využít ku prospěchu našich klientů, byl záhy 
po zásluze odměněn. Termín 30 minut byl skutečně 
myšlen vážně a našich 120 minut nemělo šanci. Ano, 
víme, že štěstí přeje připraveným a rychlá reakce má 
přednost před hospodárností, ale nemohu se zbavit 
nepříjemného dojmu z celé této akce rychlého nasaze-
ní.  Jak se to vlastně s tím státním rozpočtem hospoda-
ří? Nejdříve je financí nedostatek, pak se koncem roku 
hledá cesta, jak je rychle, možná i nesmyslně, utratí? 
Jistě zajímavý podnět pro novou vládní konstelaci.“

Poskytovatel sociálních služeb nám poskytl zajímavý námět.  Žádosti o navýšení 
dotace na sociální služby na rok 2013 již byly prostřednictvím kraje podány na 
MPSV, ale co se může stát?

Jsou dotace něco jako loterie? Nebo dostihy? 
Kde je kontrola nad těmito finančními toky?

(red.)
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než by si koupili novou pračku a že 
nyní je čas koupit si pár těch praček 
do zásoby, je opravdu na nějakou 
tu cenu.“ (diskutér na internetu)

Opatření ČNB znamená také pro-
blém pro poskytovatele sociálních 
služeb. Za znehodnocenou měnu 
pořídí méně potřebných výrob-
ků a služeb. A že by jim stát přidal 
na dotacích? Takové řešení patří 
pouze do říše snů. Nezbývá než sou-
hlasit s Václavem Vlkem starším: „Ať 
je to, jak je to, vypadá to, že po tom-
to činu by se dala ČNB nazvat ‚zem-
ským škůdcem‘.“

Na internetu mě také velice zaujal 
článek doc. Ivy Holmerové, který zve-
řejňujeme v našem časopisu společ-
ně s částí internetové diskuse. Je to 
jen další příspěvek do mozaiky pro-
kazující šikanózní povahu inspek-
cí sociálních služeb. Jen v jednom 
s paní Holmerovou nemohu souhla-
sit. A sice s tím, že připouští potřebu 
inspekcí a systematického dohledu. 
Od samého začátku vzniku standar-
dů kvality jsem tvrdil, že se vytváří 
byrokratický nástroj, který se zjiš-
ťováním kvality má jen málo spo-
lečného a který se zvrhne v šikanu 
pracovníků v sociálních službách. 
České standardy se soustředily pře-

devším na vytváření papírů. A kde 
je papír, tam vždy vzniká problém, 
že přijde někdo, kdo si ho bude vy-
kládat po svém a kdo papír zneužije 
a že papír pro něj bude důležitější 
než skutečná kvalita sociální služby, 
kterou nepředstavuje nic jiného než 
spokojenost jejich uživatelů a niko-
liv spokojenost inspektorů. Navíc ja-
kákoliv kontrolní činnost přitahuje 
specifickou sortu lidí, kteří si libují 
ve výkonu moci a kteří snadno pod-
lehnou pokušení tuto moc zneužít. 
Standardy kvality a inspekce kvality 
nelze zlepšit. Jedinou cestou k ná-
pravě je jejich zrušení, které by zna-
menalo nemalou úsporu peněz, kte-
ré by bylo možno použít na skutečné 
zlepšení kvality sociálních služeb.

Také četba diskuze k inspekcím je 
více než poučná. Na jedné straně 
pracovníci praxe, kteří přesvěd-
čivě dokazují šikanózní podstatu 
inspekcí, na straně druhé jejich ob-
hájci, které zřejmě poznamenalo 
absolvování VUMLU (pro mladší čte-
náře: zkratka znamená večerní uni-
versita marxismu leninismu), takže 
ještě dnes aplikují marxistickou te-
orii odrazu. Cituji: „Inspekce chce 
najít shodu mezi obsahem papírů 
a jejich odrazem ve vědomí pracov-
níků a hlavně pak v praxi. Pokud 

toto není, není to vinou inspekce, 
ale zařízení ( jeho manažera). Ná-
řky a nadávky na inspektory jsou 
zbabělou sebeobranou manažera 
odpovídajícího za zařízení, který 
něco zanedbal a nechal se nachy-
tat na švestkách.“ Howgh. Takže co 
kvičíte bídáci, sami si za to můžete, 
že se papíry špatně odrážejí ve va-
šich hlavách a skutcích. Ani známý 
komunistický prokurátor Urválek by 
to neformuloval lépe. Ještě, že jsou 
50. léta minulého století za námi, 
jinak bychom se mohli těšit na pro-
ces s protistátním centrem odpůrců 
inspekcí.

Nicméně si myslím, že nejlépe to 
v diskuzi vyjádřil Václav Voltr. Opět 
cituji „Záleží samozřejmě na lidech, 
ale bohužel také na legislativě, kte-
rá popravdě i přes mnoho připomí-
nek, vyjádření a následných nebo 
připravovaných novelizací není 
stále dokonalá. Tak nevím, je tahle 
manipulace dobrem opravdu dob-
rem pro lidi? Nebo také popravdě 
příležitost pro finanční příjem těch 
pravých nemýlících se aktivistů - 
teoretiků a vynuceným prostorem 
pro seberealizaci jejich geniálního 
ega...?“ K tomu opravdu není co do-
dat.

Ing. Vladimír Hanzl

PALATA PLNÁ LIDÍ

A že vypátrat některé osobnosti a dokumen-
ty z minulosti byla náročná práce, o tom mlu-
ví autor publikace a dlouholetý příznivec do-
mova Milan Zeman.

CO SE DO KNIHY LIDÉ Z PALATY NEVEŠLO?
„Má opakovaná radost  ze  setkání s obětavými 
moudrými lidmi, kteří považují svou práci pro 
druhé  za naprostou samozřejmost, usmívají se 
při ní a  smysl pro humor umějí přenášet na své 
klienty. Ostatně právě ti se zpravidla  prozradili, 
když se při  společných  hovorech  pokoušeli svést   
řeč o sobě skromně  někam jinam. 
Často  jsme si při  setkáních s lidmi z Palaty uvě-
domovali, jak je  důležité, že  mají  své klienty rádi. 
Mnozí jim to pak umějí až s dojemnou  upřím-
ností vracet.  Když na chodbě v křesle vyprávěla 
jedna ze sester – penzistek, která přišla po letech 
Palatu navštívit,  jak to tenkrát bylo, brzy ji jeden, 
druhý a třetí, co kolem procházeli, poznali po 
hlase  a hned se kolem ní shlukli a vzpomínali a 
vzpomínali. Mně, reportérovi, nezbývalo než ne-
rušit a tiše se vytratit. Udělal jsem to rád.   
Při hledání stop po archivech a při rozhovorech s 
odborníky – historiky  jsem mnohdy zažíval histo-
rie téměř detektivní. 

O díle a velikých zásluhách prvního českého 
ředitele Palaty, Karla Urbance, který setrval ve 
své fukci neuvěřitelných dvacet osm let, jsme 
se během příprav dozvěděli z archivních doku-
mentů a z kronik dominikánek snad všechno. 
Ale o tom, jak šel jeho život, kdy a kde se vůbec 
narodil a kdy zemřel, jsme dlouho neměli ani 
potuchy. 
Nakonec přála náhoda a přišlo i šťastné setká-
ní s Urbancovými vnučkami. Svěží staré dámy 
vyprávěly o dědečkovi, všemi oblíbeném, přá-
telském a šarmantním člověku, který se až do 
svých čtyřiadevadesáti o všechno zajímal a jako 
celoživotní sportovec pěstoval tělo i ducha.   
Nakonec ještě radost ze setkání s těmi, co ru-
kopis proměňovali v krásnou knihu s mnoha 
fotografiemi a hned na začátku se nadchli  pro 
téma lidí z Palaty: s fotografem Janem Komár-
kem, který kvůli svému vizuálnímu úlovku nevá-
hal sjezdit půl Prahy a portrétované uměl dobře 
naladit a rozesmát, s grafikem Vladimírem Spí-
valou, který se zhostil svého úkolu s obvyklou  
invencí, bravurou a elegancí, a v neposlední 
řadě  s Lenkou Kaplanovou, vydavatelkou, která 
až do finále všechno s přehledem  koordinovala 
a řídila.“                                                    Milan Zeman

Nádherná budova Domova po zrakově postižené Palata hostila dne 28. listopadu opravdu různo-
rodou společnost. Probíhal křest knihy Lidé z Palaty. Unikátní knížka, jejímž autorem je Milan Ze-
man, zmapovala význačné osobnosti, které v Domově Palata pracovaly, a zanechaly zde význam-
nou stopu. Kniha zaznamenává jak historické osobnosti, tak i současníky, kteří v Domově praco-
vali nedávno, nebo ještě pracují. Publikace vyšla u příležitosti 120. výročí otevření Domova. 

Lidé
z Palaty

M I L A N  Z E M A N
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ZNAČKA KVALITY 
V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH

ROZHOVOR

CITACE Z WEBOVÝCH 
STRÁNEK ASOCIACE 
POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR, 
KTERÁ ZNAČKU KVALITY 
UDĚLUJE 
(redakčně upraveno). 

Cílem Značky kvality v sociálních 
službách je poskytnout novým 
uživatelům sociální služby či 
zájemcům o ni, ale také jejich 
rodinným příslušníkům, jedno-
značnou informaci o tom, jakou 
kvalitu mohou od života v daném 
zařízení sociálních služeb oče-
kávat. Jde o systém externí cer-
tifikace, který je založen na tzv. 
udělování hvězd. V praxi tak již 
při vstupu do zařízení uvidí jak 
jeho nový uživatel, tak případně 
i jeho rodina, zda jde např. o zaří-
zení dvouhvězdičkové nebo pě-
tihvězdičkové.

Značka kvality v sociálních služ-
bách hodnotí všechny důležité 
aspekty pobytu v zařízení, a to 
pouze z jednoho úhlu pohledu – 
z pohledu samotného uživatele 
této sociální služby.

Značka kvality v sociálních 
službách jako nástroj a měřít-
ko kvality zcela běžné v mnoha 
západoevropských zemích je 
realizována také v ČR, aby kvali-
tu sociálních služeb u nás nejen 
měřila, ale vedla dlouhodobě 
k jejímu zvyšování.

Původně byla Značka kvality vy-
tvořena pro domovy pro seniory. 
Od dubna letošního roku byl sys-
tém zpřístupněn i pro službu do-
mov se zvláštním režimem a pro 
kombinaci těchto dvou služeb. 
V pilotní fázi je nyní systém pro 
ambulantní služby a dokončuje 
se rovněž vývoj systému certifi-
kace pro pečovatelskou službu.

Seznam držitelů ocenění Značka 
kvality v sociálních službách se 
nadále rozrůstá, prokazatelné je 
zvýšení zájmu o certifikaci v sou-
vislosti se zařazením systému 
do prestižního vládního Programu 
Česká kvalita garantujícího objek-
tivitu a nezávislost svých značek. 

Značka kvality usiluje o zvyšo-
vání kvality v certifikovaných 
zařízeních, poukazuje na slabá 
místa v poskytování péče a před-
kládá doporučení, v jakých ob-
lastech je možné se dále zlepšo-
vat. 

Podle čeho jste vytvářeli systém 
hodnocení, co zkoumáte?
Základním a klíčovým kritériem je 
kvalita z pohledu uživatele. Tedy ne 
co je důležité pro zadavatele nebo 
poskytovatele služby, ale co ovlivňu-
je hodnocení kvality z pohledu její-
ho klienta. Při dvouletém tvoření to-
hoto jedinečného hodnotícího pro-
duktu se skupina odborníků mnoho-
krát musela zastavit a konstatovat, 
že dané kritérium (či jeho bodovou 
váhu) hodnotí a pohlíží na něj jako 
poskytovatelé, nikoliv z pohledu kli-
enta služby. V rámci Značky kvality 
v sociálních službách, domovy pro 
seniory, se zkoumá 5 oblastí: bydle-
ní, stravování, volný čas a kultura, 
partnerství a péče. Systém obsa-
huje celkem 300 kritérií hodnocení 
kvality a 1000 + 20 maximálně do-
sažitelných bodů. Kvalita je zkoumá-
na na základě mnoha důkazů, pod-
kladů daného zařízení, hodnotících 
dotazníkových šetření mezi uživate-
li a jejich příbuznými, osobních roz-
hovorů se zaměstnanci a uživateli 
a samozřejmě na základě osobní ná-
vštěvy zařízení dvěma certifikátory. 
Každému zařízení je dán po hodno-
cení časový prostor pro změnu, do-
plnění nebo nápravu některých věcí 
za účelem získání vyššího hodnoce-
ní, ale také ke splnění jednoho ze 
základních cílů Značky kvality – zvy-
šování kvality v sociálních službách.  

Kolik zařízení již systémem 
Značka kvality prošlo? 
V současné době je v ČR celkem 35 
certifikovaných domovů a právě 
probíhá 5 certifikací. Celý systém 
je založen na dobrovolnosti, trans-
parentnosti (oproti např. inspekcím 
kvality sociálních služeb) a na po-
zitivním přístupu, tj. hledáme pri-
márně to dobré a kvalitní v každém 
zařízení. 

Jak je podle vás možné, že zaří-
zení, které u vás obdrží 5 hvěz-
diček, neprojde inspekcemi?
To samozřejmě možné je, protože 
Značka kvality hodnotí kvalitu pou-
ze a jen z pohledu uživatele, nikoliv 
standardů kvality (byť jsou někte-
ré oblasti, ve kterých mají oba sys-

témy podobná kritéria). Uživatele 
služby a priori vůbec nezajímá, zda 
má dané zařízení definovány před-
sudky, jestli je jeho poslání krátké, 
dlouhé či srozumitelné, nebo jest-
li je v zařízení dostatek písemných 
pracovních postupů. Uživatele více 
zajímá, jak a kde bude bydlet a žít, 
jak se bude stravovat, jak naplní vol-
ný čas, zda bude respektována jeho 
vůle a zda se k němu zaměstnanci 
budou chovat laskavě a naplňovat 
jeho potřeby. Jde např. i o takové 
zdánlivé drobnosti, jako možnost 
regulovat si teplotu ve svém pokoji 
nebo možnost zastínění oken, tzn. 
detaily, které standardy neřeší, ale 
pro uživatele mohou být mnohdy 
důležité. 

Chystá se Asociace iniciovat 
změny v systému inspekcí? 
Asociace čeká na návrhy změn, kte-
ré vzejdou z individuálního projek-
tu MPSV Inovace systému kvality 
sociálních služeb. K průběžným vý-
stupům a návrhům jsme vyhotovili 
naše stanovisko a to mimo jiné za-
slali všem členským organizacím. 
Nyní očekáváme konečné výstupy, 
které budou muset projít širší disku-
zí. Představa některých zaangažo-
vaných osob, že „projektový“ návrh 
bude rovnou přejat do legislativního 
procesu bez hlubší odborné diskuze 
a následné modifikace, je nejen zce-
la nepřijatelná, ale hlavně nereálná. 
APSS ČR chce evoluci standardů 
kvality sociálních služeb a systému 
inspekcí, nikoliv revoluci. Odmítá-
me zavádění nových povinností, 
zcela nových terminologií a pravi-
del, které nejenže nepovedou ke sta-
bilizaci a zkvalitnění, ale budou pro-
storem pro nové příležitosti a zisky 
různých agentur školících odborní-
ky, kteří budou napříč ČR všem vy-
světlovat jak zpracovat „nové“ stan-
dardy. Plně podporujeme a budeme 
podporovat zjednodušení standar-
dů, zrušení duplicitních povinností, 
tj. těch, které jsou paralelně upra-
veny jinou legislativou, a převod 
vybraných kritérií do registračních 
povinností. 

Lenka Kaplanová

Redakce se na podrobnosti hodnocení zeptala 
prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 
JIŘÍHO HORECKÉHO.
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PROTI BYROKRATŮM 
NENÍ OBRANY 
Redakce Rezidenční péče se dozvěděla o jednom paradoxu – sdružení, které obdrželo 
5 hvězdiček ve Značce kvality APSS a je držitelem certifikátu ISO, neprošlo inspekcemi kvality. 
O rozhovor požádala předsedkyni Rady občanského sdružení, Bc. Miroslavu Kalivodovou.

Neprošli jste inspekcemi kvality 
sociálních služeb Krajského úřa-
du ve Zlíně. Následně jste prošli 
hodnocením kvality APSS s pěti 
hvězdičkami, to je maximální 
ohodnocení. Jaký byl váš motiv 
projít tímto systémem hodnocení 
kvality?
Vzhledem k tomu, že jsme neprošli in-
spekcí kvality, rozhodli jsme se požá-
dat Asociaci poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky o certifikaci 
našich poskytovaných služeb auditem 
Značka kvality, tzv. hvězdičky. Naše 
certifikace dopadla dobře, neboť 
jsme získali 5 hvězdiček, což je naší 
satisfakcí. Byli jsme totiž přesvědčeni, 
že krajská inspekce postupovala vůči 
našemu zařízení již s předem daným 
cílem, abychom neprošli. 

Jak inspekce probíhala? Co vám 
inspektoři vytýkali?
Kdo inspekci nezažil, tak neuvěří, 
jak ve skutečnosti inspekce probíhá. 
Posuďte sami. Hned první dojem byl 
ten, že k nám přišla „inkvizice“ - čišel 
z nich chlad. Protože jsme držiteli cer-
tifikátu ISO 9001:2009, nabídli jsme 
jim k nahlédnutí Příručku kvality, ale 
byla odmítnuta s tím, že je tento do-
kument nezajímá, protože jej neznají. 
Od počátku zpochybňovali vše - od 
podpisů smluv, kdy nás podezříva-
li z toho, že za klienty jejich smlouvy 
podepisujeme my, až po diagnózy 
stanovené našimi psychiatry, neboť 
se domnívali, že jsme s nimi domlu-
veni a jsou stanoveny chybně. Členka 
komise např. konstatovala, že kdyby 
se tak nedělo, nebyly by plné ústavy 
mentálně postižených! U jednoho kli-
enta nám vytkli, že porušujeme jeho 
soběstačnost tím, že jej krmíme, když 
může pohnout rukou. 
Když se naše sociální pracovnice ob-
rátila na vedoucí inspekčního týmu s 
dotazem, co je tedy špatně, odbyla ji 
se slovy, aby jí dala pokoj a neotravo-
vala ji, protože u nás není od toho, aby 
jí dávala nějaké rady.
Inspektoři přece procházejí ná-
kladnými školeními, měli by být 
odborníky, ne?
Překvapila nás jejich absolutní ne-
kompetentnost. Jelikož naše organi-
zace poskytuje vedle sociálních slu-
žeb také zdravotní péči, tak inspekce 
nepochopila (nebo nechtěla pocho-

pit), že lidé s demencí potřebují pře-
devším odbornou pomoc ve smyslu 
zdravotní péče, a tady jsme narazili 
na jejich nekompetentnost. Přišel k 
nám prostě úředník – byrokrat, a proti 
němu nebylo obrany. Jinak by se ne-
mohlo stát, že se např. inspekce po-
zastavovala u jednoho našeho klienta 
/ pacienta nad tím, že mu podáváme 
stravu, když přeci pohne prsty.
Ve vztahu k naší organizaci jsme pře-
svědčeni o tom, že to byl záměr, aby-
chom inspekcí neprošli. I když jsme 
psali na Krajský úřad Zlínského kraje 
stížnost proti postupu členů komise, 
tak jsme neuspěli. Vždy byla zamítnu-
ta jako neoprávněná.

Je možné porovnat přístup in-
spektorů a přístup hodnotitelů 
z APSS?
Hodnotitelé z APSS ČR postupovali 
zcela jiným způsobem než inspektoři 
z Krajského úřadu Zlínského kraje. A 
to především svým přístupem, odbor-
nými kompetencemi, lidskostí. Poziti-
vem bylo, že se zaměřovali na klienta, 
jeho spokojenost a nejen na to, aby 
„čárka byla přesně na lince“.

Co by se podle vás mělo v inspek-
cích kvality změnit?
Aby inspekce skutečně plnila svou 
funkci, musí se podle našeho názo-
ru změnit především kompetentnost 
členů, tzn., členem by měla být i ko-
munitní sestra, která by byla schopna 
posoudit odbornou stránku věci. Ka-
ždá organizace je přece jiná. Dále by 
členové měli mít odborné znalosti z 
psychologie, komunikační dovednos-
ti (umění naslouchat), a inspekce by 
měla fungovat také jako metodický 
orgán – ochota poradit. Dále by měla 
existovat větší variabilita standardů, 
standard by neměl být dogmatem. 

Měl by se klást větší důraz na člověka, 
jako lidskou bytost, místo přehnané-
ho důrazu na dokumentaci. Inspekto-
ři by měli více chápat cílovou skupinu, 
které se služba poskytuje.

Na závěr, jste občanské sdružení, 
jaké jsou vaše vztahy s krajem? 
Máte podporu?
Náš vztah s Krajským úřadem ve Zlí-
ně bohužel není dobrý, i když nevíme, 
proč. Již 3 roky usilujeme o zařazení 
služby Dům služeb seniorům, Domov 
se zvláštním režimem do střednědo-
bého plánu, avšak zatím neúspěšně. 
Domníváme se, že správní orgán po-
stupoval proti našemu občanskému 
sdružení diskriminačně a posuzoval 
splnění kritérií pouze na základě stup-
ňů závislosti klientů, což však není 
jediné kritérium pro umístění do do-
mova se zvláštním režimem. Klienti/
pacienti Domu služeb seniorům ve Zlí-
ně jsou diskriminováni Odborem soci-
álních věcí Krajského úřadu ve Zlíně.

Jak jste na tom s financováním?
Jako nezisková organizace máme ví-
ce-zdrojové financování, které se sklá-
dá z dotací (27 %), úhrad pojišťoven za 
zdravotní péči, příjmů od klientů, pří-
spěvků na péči a sponzorských darů. I 
když jsme zařízení s těžkými cílovými 
skupinami uživatelů, tak nás Krajský 
úřad ve Zlíně svou politikou „škrtí“.
Domníváme se, že dokud nebudou 
správně stanovena pravidla pro Do-
movy se zvláštním režimem, budou i 
nadále, dle našeho názoru, získávat 
neoprávněně finanční prostředky na 
svou činnost i domovy, které nesplňují 
podmínky. To je však na delší rozho-
vor.

Děkujeme za rozhovor
Lenka Kaplanová

HVĚZDA – občanské sdružení, je zaměřeno na po-
skytování sociálních a zdravotních služeb nezis-
kovým způsobem na vysoké profesionální úrovni.
Sdružení, které bylo založeno dne 6. března 
2000, v současné době své služby poskytuje 
v 15 střediscích, a to ve veliké šíři – od domácí 
péče, hospicovou péči, denní stacionáře, pečova-
telské služby v domácnosti až po pobytové služby.

Posláním HVĚZDY je rozšíření praktického naplňo-
vání myšlenek humanismu, mezigenerační tole-
rance, solidarity a občanského soužití. 
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NOMINACE 
NA VÁŽKOMOLA

PRO INSPEKCE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V posledních letech se objevují a v po-
sledních měsících se množí ohlasy 
na inspekce sociálních služeb. In-
spekce byly zřízeny ke kontrole kva-
lity poskytovaných služeb. To je jistě 
v pořádku. Sociální služby potřebují 
ti, kteří jsou nejzranitelnější a které 
je třeba chránit. Systematický dohled 
a podpora kvality péče jsou důležité. 
Ale. Z původního snad i dobrého zá-
měru se vyklubal arogantní moloch 
a institucionální šikana. Kvalifikovaní 
pracovníci i vedoucí zařízení se něko-
lik týdnů před inspekcí třesou strachy. 
Nepřeháním. Na inspekce jsou totiž 
navázány dopady personální i finanč-
ní. A inspekce nedopadají dobře ani 
v opravdu dobrých a laskavých, kvali-
fikovaně vedených zařízeních. 

Týmy inspektorů se chovají arogant-
ně a postupně si zvou „na výslech“ 
vedení i vybrané pracovníky. Zejména 
však kontrolují dokumentaci. A to je 
zlé, i když se v posledních letech vě-
nuje stále více pozornosti někdy zce-
la nesmyslným plánům, formulování 
standardů a podobně. Pracovníků je 
málo a administrativní nálož je zcela 
neúnosná. Představte si, že se napří-
klad definice služby uvedená v regist-
raci služby na krajském úřadě (a tedy 
úřední materiál) zcela a doslova ne-
shoduje s popisem služby, který je 
uveden na webu organizace (a slouží 
tak informování široké laické veřej-
nosti). To je pak průšvih – a správní 
řízení se všemi možnými důsledky. 
Což teprve když není dobře formulo-
ván „cíl“ (i když „uživatel“ o žádný „cíl“ 
nestojí).

Lidé s demencí potřebují ústavní 
péči častěji než ostatní chronicky ne-
mocní. Syndrom demence (nejčastěji 
v důsledku Alzheimerovy choroby) 
postihuje paměť a myšlení, později 
způsobuje dezorientaci, potřebu po-
moci v mnoha všedních činnostech. 
Tito lidé potřebují ústavní péči, pro-
tože nejsou schopni porozumět své-
mu okolí a sobě samým, nevyznají se 
v normálním světě, ani rodina už péči 
nezvládá. Snad to vysvětluji docela 

srozumitelně a snad je to i obecně 
známo. Lidé s demencí tvoří dvě třeti-
ny obyvatel domovů pro seniory a více 
než 95 % obyvatel domovů se zvlášt-
ním režimem (to jsou výsledky naše-
ho vlastního šetření). Inspektoři soci-
álních služeb, kteří do těchto zařízení 
přicházejí, problematice demence ani 
rozumět nemusí, takže jí zpravidla 
nerozumí. Nu, a dochází k neuvěřitel-
ným situacím a závěrům. Požadují na-
příklad, aby „uživatelé“ (zvláštní to ná-
zev člověka, který nám zavedl slovutný 
resort) rozuměli smlouvě (tedy i lidé 
s demencí). Jinde zase zkouší, zda si 
„uživatelé“ pamatují evakuační plán. 
Jiní zase požadují, aby byla smlouva 
„alternativně“ vytvořena tak, aby jí 
lidé s demencí rozuměli (požadují na-
příklad piktogramy, kterým však lidé 
s demencí naprosto nerozumí). Poro-
zumění smlouvě, to se opakuje v závě-
rech inspektorů stále častěji. 

Kdyby lidé s demencí mohli porozu-
mět smlouvě, piktogramům, evakuač-
ním plánům a pamatovali si je, byl by 
problém demence vyřešen ze závěru 
a příkazu inspekce. Svět by žasnul. 
Česká alzheimerovská společnost 
zatím není rozhodnuta, zda a jakým 
způsobem cenu udělí, v každém pří-
padě však vyzývá k poskytnutí dal-
ších zajímavých informací, tedy výro-
ků inspekcí v domovech pro seniory 
a v domovech se zvláštním režimem, 
a to i s jednotlivými jmény inspektorů 
a jejich závěry, aby bylo možné s těmi-
to daty dále pracovat a udělení ceny 
řádně a zodpovědně připravit.

Systém inspekcí však vyžaduje i další, 
a to zásadní pozornost. Je zapotřebí 
prozkoumat jeho efektivitu a dopady, 
respektive poměr náklady-benefit. 
Dopady na pracovníky i jim svěřené 
osoby. Je zapotřebí, aby se příslušné 
ministerstvo začalo touto problema-
tikou zcela vážně zabývat a aby ne-
prodleně zjednalo nápravu. Zařízení 
sociálních služeb potřebují mnohé: 
zejména posílení zdravotní péče, kva-
lifikace pracovníků, podporu a rozvoj 
- nikoli administrativní šikanu. 

Vážkomol je socha. Socha 
divného degenerovaného 
živočicha podobného vážce. 
Socha ošklivá, neumělecká 
a putovní. Respektive nevy-
zvednutá. Je to totiž ztvár-
nění anticeny, a anticeny 
si málokdo vyzvedává. Váž-
komolem disponuje Česká 
alzheimerovská společnost 
a nepravidelně jej uděluje již 
od roku 1999. Vzácně. Častěji 
uděluje spíše ocenění, Zlaté 
vážky. Každoročně je získáva-
jí lidé, kteří se zasloužili o to, 
aby se lidem s Alzheimerovou 
chorobou a jinými formami 
demence dařilo alespoň o tro-
chu lépe, a to právě v České 
republice. Vážkomol je udělo-
ván zpravidla po zralé úvaze 
a opakovaných nominacích, 
až tehdy, kdy si je společnost 
opravdu jista, že nominace 
naplňuje dikci zřizovací lis-
tiny anticeny, tedy že bude 
udělována. „Těm, kteří proble-
matice lidí s demencí škodili 
a škodí, ačkoli tak činit nemu-
sejí, nemají to v popisu práce, 
či dokonce se nacházejí v ta-
kové situaci a na takové pozi-
ci, že by mohli i prospět“.

Iva Iva 
Holmerová Holmerová 
je spoluza-je spoluza-
kladatelka kladatelka 
České České 
alzheimerov-alzheimerov-
ské společ-ské společ-
nostinosti

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra Praha 8
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Redakce cituje část z diskuze 
k článku Ivy Holmerové. Celou 
diskuzi najdete na http://blog.
aktualne.centrum.cz/blogy/iva-
-holmerova.php?itemid=21691 

RENATA NAPSAL(A):

Paní docentko, zdravím z Tábora. 
Mluvíte mi z duše. Inspekci jsme 
na naší pečovatelské službě absolvo-
vali v září. Musím říct, že jsem z po-
čátku byla z jednání inspekčního 
týmu nadšená. Nikde žádná arogan-
ce, naopak atmosféra spíše přátel-
ská i pracovníci neměli po absolvo-
vání rozhovoru trauma. U spousty té-
mat zaznělo: „berte to jako podporu, 
námět pro další směřování vaší prá-
ce...“ Znělo to jako rajská hudba - až 
do doby, kdy jsem dostala inspekční 
zprávu. To, co bylo původně dekla-
rováno jako doporučení, se objevilo 
jako nedostatek. Perlička: dopouští-
me se porušení práva na důstojnost 
tím, že máme v chladničce na našem 
pracovišti, kam klientům s demencí, 
nebo těm co nemají vlastní chladnič-
ku, ukládáme jejich potraviny, ozna-
čeny pouze příjmením bez přídomku 
pan/paní. Takže pokud se bude hla-
sovat o přidělení anticeny Vážkomol, 
já hlasuji pro.

OBČAN NAPSAL(A):

Inspekci poskytování sociálních slu-
žeb provádí od Kybersadistovy „re-
formy“ krajské pobočky Úřadu práce 
ČR. Inspekce nemá sloužit jako pora-
denský orgán, ale jako orgán rušení 
sociálních služeb. Protože na ně ne-
jsou a nebudou peníze a je proto na-
místě se jich postupně zbavovat.
Klienti i jejich rodiny chudnou, pro-
středků sociálního pojištění, zdra-
votního pojištění a penzijního po-
jištění ubývá a sociální služby není 
z čeho financovat - jak po materiální, 
tak po personální stránce. Pečovatel-
ky, ošetřovatelky i sestry jsou zavalo-
vány stále větším množstvím práce 
a administrativy, ale jejich platy ne-
jenže nerostou, ale stále se snižují. 
Od pracovnic (pracovníků se tam 
nachází naprosté minimum) v sociál-
ních službách se očekává, že budou 
anděly a za práci nebudou chtít nej-
lépe žádný plat. Pokud už to nejde 
jinak a za práci je nutné jim zaplatit, 
„odměna“ se pohybuje mezi 50 - 65.- 
Kč/hod. HRUBÉHO. Nemluvě o tom, 
že jsou často nuceny podepisovat 
smlouvy a dohody o práci na zkrá-
cený úvazek, ale pracují na plný 
úvazek. Vzniklé přesčasy jim pocho-
pitelně nejsou propláceny, ale je jim 

NAŘIZOVÁNO „náhradní volno“ bez 
ohledu na to, zda je zrovna potřebují 
nebo ne.
Tohle prostě nedopadne dobře... 

POZOROVATEL NAPSAL(A):

Autorka zjevně nepochopila smysl 
inspekce. Inspekce chce najít sho-
du mezi obsahem papírů, jejich 
odrazem ve vědomí pracovníků, 
a hlavně pak v praxi. Pokud toto 
není, není to vinou inspekce, ale za-
řízení ( jeho manažera). Nářky a na-
dávky na inspektory jsou zbabělou 
sebeobranou manažera odpovída-
jícího za zařízení, který něco zane-
dbal a nechal se nachytat na švest-
kách.
Podle mých vlastních zkušeností 
inspekce (a zažil jsem jich asi pět) 
dbá o to, aby výše uvedený soulad 
seděl věcně. Jistě, i inspektor je člo-
věk a může „ulétnout“. Snad vždy to 
ale bývá ten, který v komisi zastu-
puje ouřad a ne ten, který inspekci 
vede a bývá zkušeným pracovní-
kem sociálních služeb. Nejčastěji 
je však problém na straně inspekto-
vaných, na jejich osobním přístupu 
k inspekci a někdy i na tlaku od je-
jich zřizovatele. Ale, dámo, ruku 
na srdce: Nebýt inspekce, měla 
byste všechny smlouvy v pořádku? 
Diskutoval byste s kolegy o smyslu 
a práci vašeho zařízení, kdyby kaž-
dý z personálu nemusel znát obsah 
veřejného závazku? Jistě, standar-
dy kvality musí plnit pouze roli slu-
žebnou. To ale nic nemění na tom, 
že musí být aplikovány v praxi 
služby a každý z pracovníků je má 
splňovat a znát. Pokud to tak není, 
neudílejte vaše ceny inspekci, ale 
sami sobě. 

OBČAN NAPSAL(A):

Pozorovateli, ubezpečuji Vás, že v za-
řízeních sociální péče na žádné velké 
diskuse není čas. Tam se totiž maká - 
většinou 24 hodin denně, protože „kli-
enty“ jsou lidé. A lidi, jak známo, nelze 
(zatím) zapnout a vypnout dle potřeby.
Celé to „inspektování“ má za cíl
a) likvidaci civilních veřejných soci-

álních služeb a jejich privatizaci 
výhradně pod křídla církví

b) kontrolu souladu činnosti s (pře-
vážně) americkými brožurkami

c) vytlačení chudších a chudých „kli-
entů“

Charity a diakonie jsou totiž všechno 
jiné než CHARITA. To jsou tvrdě pod-
nikatelské subjekty, které mají jediný 
cíl - dostat prachy od klientů, státu, 
krajů a obcí do pracek církví.
Jenom je s podivem, že o práci v soci-
álních službách vůbec nemají zájem 
členové církví a zejména pak ne jep-
tišky a mniši. Naprosto drtivá větši-
na pracovníků sociálních služeb jsou 
ženy BEZ VYZNÁNÍ, ve středním věku 
a se SŠ vzděláním. Pokud se náho-
dou v oboru vyskytují muži, pak jsou 
to buď „manageři“ nebo nešťastníci, 
kteří momentálně nemají k dispozici 
jinou práci (ti prchají při první trošku 
vhodné příležitosti jinam). 

INSPEKTOR VŠEHO NAPSAL(A):

Autorka zjevně neporozuměla smyslu 
a účelu institutu jakékoliv inspekce. 
Inspektor nevymýšlí metodiku ústavu 
ani není autorem právních předpisů 
(zákon, prováděcí vyhláška, norma, 
interní předpis apod.). Inspektor pou-
ze a jen vztažně porovnává právní rá-
mec s realitou a identifikuje rozdíly, 
které jsou pak pochopitelně uvedeny 

Výběr z internetové diskuze

Děkujeme svým obchodním partnerům 

za důvěru a spolupráci 

a přejeme Vám krásné Vánoce 

i mnoho úspěchů v novém roce 2014.
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ve výsledné zprávě jako nedostatky. 
Následně stanoví termín na nápravu. 
Proti výsledné zprávě se lze odvolat 
k nadřízenému správnímu orgánu. 
Autorce bych řekl jediné: „Nenadávej 
na zrcadlo, máš-li křivou hubu“. Pře-
neseně - nenadávej na inspektory, 
neřídíš-li se apriori vyššími právními 
akty, resp. nepohybuješ-li se v jejich 
mantinelech. Za zjištěné nedostatky 
inspektor nemůže. A nebo tedy zrušte 
všechny inspektory a zaveďte všude 
tzv. „cochcárnu“ - ať si každý dělá co 
chce. Uvidíme, kdy začnete dotčeně 
řvát, že něco neodpovídá něčemu 
a nikdo to nekontroluje. Pochopitelně 
v jiném oboru než je ten váš, že? Vy 
jste jednička a kontrolu nepotřebuje-
te. Ale třeba se vám to bude líbit. Co já 
vím. Já mám rád pořádek. 

RADKIN HONZÁK NAPSAL(A):

„Špatné zákony jsou nejhorším dru-
hem tyranie,“ napsal již dávno Ed-
mund Burke.
Říci o byrokratických předpisech pro 
sociální a zdravotnická zařízení, že 
jsou idiotské, je ještě eufemismus. 
Kam se na ně hrabou vojenské řády 
blahé paměti.
Pokud by jim měl personál stopro-
centně vyhovět, věnoval by se po ce-
lou dobu administrativě, a ještě by to 
nestihl.
Doporučuji, aby ti geniové, co to vy-

mýšleli, si to šli na měsíc zkusit (ne 
na den, jako když se ministr dopravy 
sveze na vozíku po Praze, na měsíc 
za ty peníze!).
Například inspektor všeho, co má 
rád pořádek.
A co mě ještě štve, je čtenářský ne-
zájem o problematiku, která se jistě 
velké části populace pohybující se 
na těchto stránkách týká. Až čtenáři 
a diskutéři zblbnou z vysoké politiky, 
které se zde tak usilovně věnují, vy-
kašlou se na ně i vlastní milující děti, 
protože člověk postižený Alzheimero-
vou demencí vyžaduje třísměnnou 
službu. 

DLOUHOLETÁ PRACOVNICE 
NAPSAL(A):

Po zkušenosti s inspekcí musím dát 
za pravdu p. Holmerové i Kainrátové. 
Při nahlášení termínu inspekce nás 
sociální pracovnice ujišťovala, že in-
spekce je pro službu velký přínos, pro-
tože se jedná o podporu, která nám 
poradí, co vylepšit. Většina členů in-
spekce (byli tam 4) tak i fungovala. 
Ale právě vedoucí inspekčního týmu 
byla velmi nepříjemná, za každou 
cenu se snažila najít nějakou chybu, 
či spíše vážné pochybení a jednala 
velmi arogantně. Naštěstí máme vel-
mi kvalitní sociální pracovnici, která 
se nenechala vyvést z míry a celý tým 
podporovala a útoky paní inspektor-

ky úspěšně odráže-
la. Ta, když si nevě-
děla už rady, necha-
la odvolat sociální 
pracovnici i vedoucí 
do jiné místnosti, 
pak si promnula 
před námi všemi 
ruce a řekla: „Už tu 
nemáte Vaši šikov-
nou sociálku, tak 
teď Vás dostanu.“ 
Úmyslně v nás vyvo-
lávala strach a pocit 
nejistoty. Pokud in-
spekce přijde a strá-
ví na zařízení 3 dny, 
tak jako tomu bylo 
u nás, má možnost 
atmosféru domu po-
znat a spokojenost 
uživatelů si ověřit. 
Určitě se vyskytují 
zařízení, kde je vel-
mi špatná a nedů-
stojná péče a zde 
může být inspekce 
velmi přínosná, ale 
ne kontrolou papírů.

OBČAN 
NAPSAL(A):

Dlouholetá pracov-
nice, je to přesně 
tak, jak píšete. Kon-

trola kontroluje FORMALITY a nikoli 
skutečný výkon sociálních služeb.
Naprosto absurdní situace pak vzni-
kají v případech pacientů v termi-
nálních stavech, kdy se doslova neví 
dne ani hodiny. Takže smlouva sice 
zní na podávání stravy a tekutin, hy-
gienu, polohování, celodenní společ-
nost s aktivizací, rehabilitací a soci-
alizací pacienta, rodina si výslovně 
nepřeje, aby se pacient dozvěděl 
o svém skutečném stavu a zároveň 
ovšem nechce, aby byl aktivizován 
a rehabilitován (logicky - zbytečně ho 
to bolí a prognóza je stejně jasná).
Pečovatelka se tak bincá mezi dvě-
ma mlýnskými kameny (cokoli udě-
lá, bude v případě kontroly stejně 
špatně) a aby byl klid, vykazuje čin-
nosti, které si rodina výslovně nepře-
je a přitom jsou ve smlouvě a IP. 
To vše při zoufalém podstavu a že-
bráckých „mzdách“ (sotva 50 % prů-
měrné mzdy). Takže pečovatelka 
zejména u „domácích hospiců“ je 
na většinu činností (zhusta vč. po-
dávání léků, ošetřování dekubitů 
a jiných problémů vznikajících u „le-
žáků“, hlídání výměny tekutin apod.) 
úplně sama, a to vč. krizí.
Pokud nemá pečovatelka odpovídají-
cí SŠ nebo VŠ vzdělání (což většinou 
nemá, protože soc. služby nerady při-
jímají vzdělané pečovatelky a navíc 
jim nemohou nabídnout nic jiného 
než žebračenku, mraky neplacených 
přesčasů a neproplácených služeb 
o víkendech/svátcích a nulovou spo-
lečenskou prestiž), nemá šanci něco 
takového dlouhodobě zvládnout 
(hlavně psychicky). 

POZOROVATEL NAPSAL(A):

Občane,
jak jistě víte, první dva standardy se 
věnují ochraně důstojnosti a právům 
klienta. Pokud se v zařízení sociál-
ních služeb najde pracovník, který 
označuje lidi s mentálním postižením 
„mentál“ (byť i ne v jejich přítomnos-
ti), je stav myšlení a postojů takového 
pracovníka na pováženou a jenom do-
kládá důležitost existence standardů, 
jejich probírání a ovšem i kontroly.
Pro Vaši informaci, v zařízení sociál-
ních služeb jsem pracoval do loňské-
ho důchodu deset let. Věřících lidí 
jsem poznal spoustu a vždy byla jejich 
orientace ku prospěchu jejich práci. 
Rovněž dobrovolníky, kterých sice ne-
bylo mnoho, ale byli, a to i zahraniční. 
Asi je to i na vedení a pracovnících za-
řízení, dovedou-li je získat.
Pokud se týče plateb, jistě víte, že 
legislativa určuje maximální výši 
úhrady, a kolik má klientovi zbýt. 
Standardy (a inspekce) pak vyžadu-
jí, aby v případě finanční nedosta-
tečnosti klienta zařízení přiměřeně 
snížilo v jeho případě finanční po-
žadavky. Přiznávám, že nevím, zda 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 

v uplynulém roce. 

Do nového roku 2014 Vám přejeme hodně zdraví, 

štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Těšíme se na další společnou spolupráci.

…pečujeme o Vás
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toto všechny druhy služeb zvláště 
u soukromých zřizovatelů dodržují.
Co se týče budoucnosti sociálních slu-
žeb, nejsem pesimista. Vždy budou 
velcí zřizovatelé, kde však spíše hrozí 
kasárenské podmínky poskytování 
(pro klienty, ale i pro zaměstnance), 
pak nestátní zařízení (nejen církev-
ní), která provozují různé neziskovky 
a kde jsou podmínky pro čerstvější 
vzduch, a pracují v nich lidé s větším 
nábojem osobní motivace), a pak ty 
úplně malé neziskovky kolem chari-
smatických osobností, kde probíhá 
ten největší progres, osobní angažo-
vanost a správný underground. Ten 
určuje s velkým předstihem vývoj 
a zbytek se těžkopádně a se zpoždě-
ním alespoň z části přidá. Co je pro 

mne neznámou a z čeho mám obavy, 
je komercializace sociálních služeb 
privátními podnikateli. Tam je moti-
vem peníz a kvalita služby na úrovni, 
aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
V čem s vámi souhlasím, je finanční 
podhodnocení pracovníků sociál-
ních služeb. Pokud jsou však mezi 
nimi takoví, kteří v péči o klienta 
vidí nutné zlo, odmítají hledat cesty 
ke zlepšení péče, a klienti jsou pro 
ně pohrdaní „mentálové“, pak si lep-
ší plat ani nezaslouží.

VÁCLAV VOLTR DD NÁCHOD 
NAPSAL(A):

Takže za mne mohu pouze k inspek-
ci sociálních služeb sdělit, že jsme 

jí právě jako zařízení prošli a vůbec 
těm inspektorkám nezávidím, jejich 
zadání ve smyslu nehodnotit,  po-
ukázat na nedostatky, napsat ob-
sáhlou inspekční zprávu, potom se 
podívat zpětně poskytovateli beze 
studu do očí a klidně spát. Záleží 
samozřejmě na lidech, ale také bo-
hužel na legislativě, která popravdě 
i přes mnoho připomínek, vyjádření 
a následných nebo připravovaných 
novelizací není stále dokonalá. Tak 
nevím je tahle manipulace dobrem, 
opravdu dobrem pro lidi nebo také 
popravdě i příležitost pro finanční 
příjem těch pravých, nemýlících se 
aktivistů – teoretiků a vynuceným 
prostorem pro seberealizaci jejich 
geniálního nedoceněného ega…? 

ČTYŘLÍSTEK 
V TRANSFORMAČNÍCH  PROMĚNÁCH ČASU

Transformační plány v organizaci pod-
porují v současné době dva velké pro-
jekty financované z evropských fondů 
prostřednictvím Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost, a to pro-
jekty Podpora procesu transformace 
Domova Barevný svět a Podpora proce-
su transformace organizace Čtyřlístek 
– centra pro osoby se zdravotním posti-
žením Ostrava, jenž zahrnuje transfor-
mační procesy tří zařízení organizace: 
Domova na Liščině, Domova Beruška 
a Stacionáře Třebovice. Jak uvádí ma-
nažerka organizace pro transformaci, 
paní Mgr. Šárka Matyášková, „Oba pro-
jekty jsou plánovány na dva roky – kon-
čit by měly v květnu a červnu roku 2015. 
Jejich hlavním smyslem je důkladná 
analýza potřeb uživatelů sociální služ-
by a následná možnost žít v zařízeních 
nebo domovech rodinného typu.“   
Rodící se Domov se zvláštním režimem 
Hladnovská je jedním z dalších projektů, 
na jehož výstavbu se Čtyřlístku podaři-
lo získat finanční zdroje z Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko. 
Jeho budova by měla být dokončena v 
lednu příštího roku. V Ostravě se tak zro-
dí zbrusu nová služba, určená klientům 
se specifickými potřebami. Nové zařízení 
bude poskytovat sociální službu dvanácti 
klientům - dospělým lidem s mentálním 
postižením, vyžadujícím vysokou míru 
podpory během celého dne, kteří nemo-
hou využívat jinou pobytovou službu. 

„Myšlenka vhodné služby pro klienty 
s projevy fyzické agrese vznikala po-
stupně na půdě Domova Barevný svět, 
největšího zařízení Čtyřlístku,“ vysvět-
luje genezi vzniku nového domova 
jeho vedoucí, Bc. Michaela Šarmanová. 
„V době, kdy jsem v Domově Barevný 
svět pracovala, museli jsme s kolegy v 
provozu řešit opakující se fyzické ata-
ky některých klientů a jejich specifické 
projevy tak, aby byla služba co nejbez-
pečnější a zároveň kvalitní. Bohužel, ve 
velkém zařízení o více než stovce klien-
tů lze provozní, personální a technické 
podmínky přizpůsobovat jejich speci-
fickým požadavkům pouze do určité 
míry či obtížně. Proto vidím smysl nové 
služby především ve vytváření důstoj-
ného, podnětného a bezpečného do-
mova, kde budou mít klienti mnohem 
víc soukromí (vlastní jednolůžkové po-
koje). Chceme také dosáhnout snížení 
projevů těžké fyzické agresivity v jejich 
chování, a tím do jisté míry napomoci 
ke stabilizaci jejich zdravotního stavu.“
V Domově se zvláštním režimem bude 
zaměstnáno třináct pracovníků v soci-
álních službách a pět zdravotních ses-
ter. Mimo kvalifikační požadavky (pra-
covníci se nyní připravují ve vzděláva-
cích kurzech doslova „šitých na míru“ 
týmu domova se zvláštním režimem) 
se při výběru zaměstnanců klade dů-
raz i na jejich komunikativnost, schop-
nost empatie a také např. na základní 

teoretické i praktické znalosti z oblasti 
dodržování práv klientů. Pracovníci v 
domově se zvláštním režimem musí 
mimo jiné umět zvládat stresové situ-
ace, mít organizační schopnosti, být 
spolehliví a samostatní. Budou muset 
řešit krizové situace v týmu i samostat-
ně, budou se muset umět při práci s kli-
enty rychle a správně rozhodovat. A to 
určitě není málo.
Taková služba v síti ostravských po-
skytovatelů sociálních služeb dosud 
citelně chyběla. Přechod klientů z ji-
ných pobytových zařízení do domova 
se zvláštním režimem, jenž by měl být 
dokončen v březnu příštího roku, může 
pomoci ostatním službám organizace 

snížit kapacitu klientů ve stávajících 
zařízeních, a tím snadněji přizpůso-
bit jejich provozní podmínky. Hlavním 
přínosem je však především další zlep-
šení životních podmínek klientů celé 
organizace.                                            (rw)

K výrazné změně dochází od letošního léta v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravot-
ním postižením. V těchto dnech již finišují dokončovací práce na hrubé stavbě nového domova se 
zvláštním režimem. Tento objekt je zároveň součástí transformačního procesu, jímž dnes prochází 
celá organizace.
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Libor Svět, poskytovatel pečova-
telské služby: „Pobytová zařízení 
se jako obvykle chovají submisivně 
ke zdravotnictví, takže klienta nene-
chají jít bez doprovodu, který zajistí 
na své náklady, i když nemusí.  Zákon 
říká, že pokud se pacient rozhodne 
pro tuto alternativu dopravy, a ošet-
řující lékař s tím souhlasí, může po-
jišťovna proplatit cestu osobním vo-
zidlem. Zařízení ho odveze, vyúčtu-
jete to seniorovi, a on to přepošle 
pojišťovně. Je to jako taxi. Jde o fi-
nanční toky, zdravotnictví si zvyklo, 
že sociální sféra v této věci dotuje 
zdravotnictví, je to důsledek historic-
ké zvyklosti.“ 

O právnické stanovisko 
k tématu jsme požádali 
JUDr. Eduarda Kaplana, 
poradce Asociace 
poskytovatelů sociálních 
služeb.

Jak se má v pobytové službě 
řešit doprovod klientů k lékaři? 
Kdy je to služba základní a kdy 
fakultativní?
Primárně by přeprava klienta do 
zdravotnického zařízení měla být ře-
šena zdravotní dopravou a hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění, Je 
povinností zaměstnanců poskytova-
tele toto oprávněné plnění po léka-
ři, který dopravní zdravotní službu 
předepisuje, vyžadovat. Pokud však 
přesto nastane situace, kdy je nutné 
k dopravě využít auto poskytovatele, 
jedná se tedy o činnost fakultativní.

Je doprovod k lékaři základní 
sociální činností?
Zásadně je třeba odmítnout tento 
názor. Za nárokovou (obligatorní), 
tedy bezplatně poskytovanou so-

ciální činnost lze tzv. doprovázení 
k lékaři považovat jen u těch sociál-
ních služeb, u kterých tuto činnost 
platná právní úprava za základní po-
važuje. Těmito sociálními službami 
jsou ve smyslu prováděcí vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., pouze osobní asi-
stence, pečovatelské služby, prů-
vodcovské a předčitatelské služby, 
podpora samostatného bydlení, 
odlehčovací služby, chráněné bydle-
ní, raná péče, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a sociální 
rehabilitace.  Až na chráněné bydle-
ní není tedy v pobytových zařízeních 
sociálních služeb tzv. doprovázení 
k lékaři obligatorní službou. Pokud 
ji tedy PZSS (vyjma chráněného by-
dlení) poskytne, půjde vždy o vyžá-
danou, tzv. fakultativní službu, jejíž 
úhrada se řídí ustanovením § 77 zá-
kona o sociálních službách (dále jen 
ZSS) tedy může být stanovena v plné 
výši nákladů na tyto služby.

Zahrnuje tedy doprovod i dopra-
vu klienta do zdravotnického 
zařízení?
Ve skutečnosti jde o dvě rozdílné 
služby. Předmětem dopravy k léka-
ři je převoz pacienta do a ze zdra-
votnického zařízení, případně mezi 
zdravotnickými zařízeními a v rám-
ci zdravotnického zařízení. Naproti 
tomu předmětem doprovodu je před-
ně zajištění tzv. náležitého dohledu 
nad nezletilci a osobami stiženými 
duševní poruchou ve smyslu § 422 
platného občanského zákoníku, pří-
padně edukace a nácvik dovedností 
v oblasti využívání běžně dostup-
ných (lékařských) služeb, zajišťované 
jak běžnou, tak respitní formou, je-
jichž  cílem by ve smyslu základních 
zásad ZSS mělo být zejména zbavení 
závislosti klienta  na sociálních služ-

bách (potřebě doprovázení k lékaři). 
Není-li pojištěnec schopen se dosta-
vit k lékaři, pak má vždy nárok na to, 
aby mu praktický lékař poskytl péči 
v jeho domácnosti. Pokud jde o vy-
šetření lékařem specialistou, pak ten 
ho může, ale nemusí, vyšetřit v jeho 
vlastním sociálním prostředí na zá-
kladě žádosti praktického lékaře.“

A pokud lékař specialista odmít-
ne návštěvu?
Omítne-li specialista poskytnout péči 
formou návštěvní služby, pak má 
na základě indikace praktického lé-
kaře nárok na převoz ke specialistovi, 
a na základě indikace tohoto speci-
alisty na převoz zpět do své domác-
nosti. To platí, i pokud jde o lékařské 
vyšetření lékařem v lůžkovém zdra-
votnickém zařízení v rámci ústavní 
pohotovostní služby. Doprava k lékaři 
(vyjma nemocničních lékařů), je vždy 
až sekundárním nárokem po té, kdy 
nelze zajistit lékařskou péči tzv. ná-
vštěvní službou. V rámci takto indiko-
vané hrazené zdravotní péče ve formě 
dopravy má pak pojištěnec nárok též 
na tzv. odborný dohled a nezbytnou 
péči v průběhu převozu, které mu za-
jišťuje posádka sanitního vozu,  a kte-
ré plně nahrazují tzv. náležitý dohled 
v rámci tzv. doprovázení k lékaři, 
jako základní činnosti podle vyhlášky 
č. 505/2006 Sb. Odborný dohled sice 
předáním pacienta lékaři u dopravní 
zdravotní služby končí, ale povinnost 
náležitého dohledu přebírá lékař, 
resp. poskytovatel zdravotních slu-
žeb. Po ukončení lékařské péče pak, 
je-li převoz pacienta zpět indikován, 
přebírá odborný dohled opět doprav-
ní zdravotní služba, jíž tento dohled 
skončí předáním pacienta do místa 
bydliště. Dohled, který je obsahovou 
složkou doprovodu k lékaři, je po ce-

DOPRAVA KLIENTŮ 
Z POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

DO ZDRAVOTNICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ… A ZPĚT 

aneb Bilbo Pytlík,
Cesta tam a zase zpátky
Klient pobytového zařízení, který potřebuje navštívit lékaře ve zdravotnickém zaříze-
ní, a není schopen to zvládnout sám, má ze zákona právo na doprovod. Ale jak je to 
s dopravou? Primárně by přeprava klienta do zdravotnického zařízení měla být 
řešena zdravotní dopravou a hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jak to 
ale funguje v praxi? Realita není zdaleka tak zábavná, jako román J.R.R.Tolkiena.
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lou dobu převozu i poskytování lékař-
ské péče během vyšetření zajištěn, 
a není tak potřeba ho zajišťovat dupli-
citně sociální službou.   

Řada pobytových zařízení má 
však zkušenost, že je od nich 
zajištění doprovodu jejich uživa-
telů při převozu sanitním vozem 
vyžadováno. 
Platný Seznam zdravotních výkonů 
stanoví, že „Doprovodem pacienta 
se rozumí doprovázející osoba, kte-
rá není členem posádky vozidla a její 
přítomnost je s ohledem na zdravot-
ní stav pacienta nezbytně nutná“. 
Ve smyslu této definice nemůže po-
dle mého názoru provádět doprovod 
v sanitním voze pracovník v sociál-
ních službách, který pro to nemá do-
statečnou zdravotnickou kvalifikaci 
a erudici, ale musí jít o zdravotnické-
ho pracovníka. Tomuto názoru na-
svědčuje i dikce vyhlášky č. 55/2011 
Sb. o činnostech zdravotnických pra-
covníků a jiných odborných pra-
covníků, která považuje doprovod 
na vyšetření a ošetření   jednoznač-
ně za zdravotní činnost, kterou za-
jišťuje buď všeobecná sestra, nebo 
pod jejím dohledem ošetřovatel 
(§ 37 vyhlášky), nebo jde-li o doprovod 
jen v rámci zdravotnického zařízení, 
též sanitář (§ 43 vyhlášky). Pokud by 
tedy nebyl s ohledem na závažnost 
zdravotního stavu pacienta schopen 
zajistit doprovod druhý člen posád-
ky, s jehož přítomností se v průběhu 
přepravy kalkulace zdravotní dopravy 
počítá právě z důvodu zajištění odbor-
ného (zejména zdravotního) dohledu, 
pak by mohl být teoreticky zajištěn, 
ale pouze jako hrazená, tedy ošetřují-
cím lékařem indikovaná, ošetřovatel-
ská péče v rozsahu odbornosti 911 – 
výkony všeobecných sester, 913 – vše-
obecná sestra v sociálních službách, 
nebo 925 – domácí zdravotní péče. 

Seznam zdravotních výkonů zároveň 
stanoví, že pouze takový doprovod 
může být v rámci zdravotní dopravní 
služby zdravotní pojišťovně vykázán. 
Náklady na přepravu „sociálního“ do-
provodu, zajišťovaného pracovníkem 
sociálních služeb, nejsou tedy zdra-
votní pojišťovny povinny hradit, z če-
hož vyplývá, že v těchto případech by 
měla zdravotní dopravní služba prá-
vo je naúčtovat buď uživateli, nebo 
přímo zařízení sociálních služeb. 
Na tomto místě je také potřeba čtená-
řům připomenout, že podle kritéria a) 
platného standardu kvality č. 8  nesmí 
poskytovatel nahrazovat běžně do-
stupné veřejné služby a naopak musí 
vytvářet příležitosti, aby uživatel mohl 
takové služby využívat. Pokud v přípa-
dech ošetřujícím lékařem indikované 
přepravy zajišťuje doprovod zaměst-
nanec sociálního zařízení (včetně 
zdravotníka), porušuje paradoxně ten-
to standard kvality.  

Lze tedy dovodit, že pokud není 
přeprava lékařem indikována, 
může být doprovod k lékaři zajiš-

těn sociální službou, u které to 
vyhláška 505/2006 Sb. připouští?
Ne tak docela.  Poskytovatel se ve své 
činnosti musí řídit vždy  základními 
zásadami obsaženými v § 2 zákona 
o sociálních službách, který mimo 
jiné stanoví, že „…pomoc musí vychá-
zet z individuálně určených potřeb, ... 
musí podporovat rozvoj jejich samo-
statnosti ... a posilovat jejich sociální 
začleňování...“. To znamená, že musí 
vždy zvažovat, zda poskytnutím dopro-
vodu k lékaři  nebudou tyto zásady po-
rušeny, tedy zda s ohledem na kliento-
vy schopnosti a osvojené dovednosti 
v oblasti využívání běžně dostupných 
(lékařských) služeb, nebudou poskyt-
nuty nadbytečně. V této souvislosti je 
také potřeba připomenout, že uživatel 
má právo na tzv. přiměřené riziko. To 
v praxi znamená, že by poskytovatel 
měl vždy zvažovat, zda poskytnutí do-
provodu k lékaři nebude nepřiměře-
ným zásahem do tohoto práva, resp. 
do osobní svobody klienta. 

Odpovídal JUDr. Eduard Kaplan 
a MUDr. Libor Svět

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Doprovázení k lékaři lze poskytnout, jako základní činnost,  jen v rámci vyhláš-
kou č. 505/2006 Sb., stanovených sociálních služeb, kterými jsou:

• osobní asistence, 
• pečovatelské služby, 
• průvodcovské a předčitatelské služby, 
• podpora samostatného bydlení, 
• odlehčovací služby, 
• chráněné bydlení, 
• raná péče, 
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 
• sociální rehabilitace

a) Vyjma chráněného bydlení není doprovázení k lékaři v pobytových zaříze-
ních sociálních služeb základní činností tedy tzv. obligatorní službou, tzn. 
že se vždy poskytuje v režimu § 77 ZSS

b) Pojem „doprovázení k lékaři“ nezahrnuje doprovod k poskytnutí jiných než 
lékařských služeb (např. rtg.), resp. není totožný s pojmem „doprovázení 
do zdravotnického zařízení“  

c) Předmět „doprovázení k lékaři“ jako základní činnosti dle ZSS: 
• zahrnuje 

��zajištění tzv. náležitého dohledu nad nezletilci a osobami stiženými 
duševní poruchou ve smyslu § 422 platného občanského zákoníku, a 

��edukaci a nácvik dovedností v oblasti využívání běžně dostupných (lé-
kařských) služeb

• nezahrnuje 
��dopravu uživatele-pojištěnce „k lékaři“ a „od  lékaře“, která se vždy po-

skytuje v režimu § 77 ZSS
��doprovod k poskytnutí jiných než lékařských služeb (např. rtg.)
��zajištění doprovodu pracovníka v sociálních službách (zaměstnance 

sociálního zařízení) během přepravy sanitním vozem
d) Meze, kdy lze „Doprovázení k lékaři“ poskytnout jako základní činnost 

v rámci sociálních služeb uvedených v bodě a. jsou dány zejména :
• tzv. právem na přiměřené riziko 
• základními zásadami podle § 2  ZSS

e) Sociální služba „Doprovázení k lékaři“ má ve vztahu k nárokům klienta (po-
jištěnce) z veřejného zdravotního pojištění subsidiární povahu a lze ji po-
skytnout, jen pokud nelze nárok uživatele uspokojit tzv. přepravou pacienta 
do zdravotnického zařízení, hrazenou ze zdravotního pojištění

f) Přeprava do zdravotnického zařízení, hrazená z veřejného zdravotního po-
jištění: 
• zahrnuje i tzv. odborný dohled a nezbytnou péči v průběhu převozu, které 

plně nahrazují tzv. náležitý dohled v rámci tzv. doprovázení k lékaři, jako 
základní činnosti podle vyhlášky 505/2006 Sb. 

• má subsidiární povahu v tom smyslu, že pokud je to možné, měla by jí 
předcházet tzv. návštěvní služba 
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Má-li být instituce vnímána v urči-
tém smyslu, musí proto něco udělat. 
V ziskových organizacích (průmysl, 
živnosti atd.) je dnes vysoké posta-
vení práce s veřejností nesporné. 
Finanční a zčásti i personální pro-
středky, které jsou nasazovány, jsou 
většinou velmi vysoké. To je pocho-
pitelné, závisí-li existence podniku 
na tom, jak dalece jsou jeho výrobky 
či služby známy a poptávány v širo-
ké veřejnosti. Skutečností je, že dnes 
žijeme v informační společnosti.
Práce s veřejností v domovech se 
dnes bohužel zdaleka nesetkává 
s všeobecným souhlasem. Velmi 
často se můžeme setkat s výroky 
typu: „My neprodáváme žádné zbo-
ží, děláme svou práci dobře a ta mlu-
ví za nás, tedy nepotřebujeme žád-
nou reklamu.“
Kdo není přítomen v médiích a ve ve-
řejnosti, není vnímán a neexistuje. 
Ten, kdo je v médiích vnímán jen 
jako senzace v bulvárním tisku, ten 
je ve veřejnosti přítomen – ale větši-
nou v negativním smyslu.
Abychom působili proti nebezpečí 
izolace, musíme usilovat o otevře-
nou komunikaci a otevřené centrum 
seniorů – o dům setkávání. Pravi-
delné informování o dějích, vývoji, 
podnětech v personálních záležitos-
tech, o dozorčích orgánech, o pro-
středí a médiích je velmi důležité.
Neboť domov je v očích veřejnosti 
instituce, kam se odsunují lidé, kteří 
už nevyhovují normálním vzorcům, 
rolím a funkcím, tedy lidé, kteří ne-
jsou v normálním společenském 
kontextu použitelní nebo snesitelní. 
Odsunutí sice stojí peníze, ale zba-
vuje veřejnost nutnosti trvale se vy-
pořádávat s těmito lidmi. Lidé, kteří 
nás vnitřně nebo vnějškově mimo 
jiné ruší, protože této veřejnosti 
připomínají, že tzv. normální vzory 
(mladý a dynamický) jsou cizí životu 
a jsou nelidské. Domov nám trvale 
připomíná něco, co by vlastně ne-
mělo být: odsunutí.
Veřejnost pluralistické společnos-
ti může svoji objednávku domovu 
uplatnit pouze formálně, nikoliv 
obsahově. Z tohoto důvodu nemů-
že žádný domov – z hlediska veřej-

nosti – správně plnit své 
úkoly a je tudíž napadnu-
telný (média). Domov, kte-
rý není plně integrován 
do sociální struktury, pod-
lehne snadno nebezpečí 
odstínění a izolace od so-
ciálního prostředí.
„Veřejnost musí být na do-
mov upozorněna např. 
tím, že se podílí na životě 
domova. Proto je velmi dů-
ležité zprůhlednit řízení 
domova, průběžně infor-
movat média a spolupra-
covníky a každého zvát na návště-
vu. Otevřete dveře. Učiňte z vašeho 
domova pevnou součást vaší čtvrti 
či vaší obce.“
Aby se autor vyhnul nebezpečí izo-
lace, otevřel v areálu domova, který 
řídil, veřejnou restauraci se špičko-
vou kuchyní a profesionální obslu-
hou, sloužící jako místo setkávání. 
Dále byly zřízeny školící prostory, 
které mohly být pronajímány také 
externím zájemcům. V průběhu 
profilování domova vedení usilo-
valo a také dosáhlo zřízení regio-
nálního kompetenčního centra pro 
péči o seniory. Vedle vzdělávacích 
programů nabízí centrum odborné 
semináře a pravidelná vysoce kva-
litní odborná sympozia. Z nabídek 
domova profitovali klienti, personál 
i hosté. Toto je skutečná práce s ve-
řejností. Neboť každý muž a každá 
žena si mohou udělat obrázek o kva-
litě a spokojenosti v domově.
„Tím, že veřejná restaurace je vedle 
jiných nabídek a služeb integrována 
do domova, praktikovali jsme „za-
žitou“ práci s veřejností pro seniory 
a pro domov, v níž jsme integrovali 
čtvrt nebo obec do života domo-
va. Tento druh práce s veřejností, 
představuje činnost, ze které přímo 
profitují obyvatelé domova, která 
jim dovoluje vstoupit s veřejností 
do kontaktu jako plnohodnotný ob-
čan a vážený člověk. Tím si obyva-
telé domova zachovají svoji samo-
statnost a svůj kritický (a také sebe-
kritický) postoj. Obyvatelé domova 
taková aktivita podněcuje a vede 
je k opětovnému zapojení do spole-

čenského života. Obyvatelé domova 
se tak mohou s domovem, ve kte-
rém žijí, identifikovat.“
Nepostačí organizování umělec-
kých výstav v domově a jednou 
za rok organizovat bazar nebo den 
otevřených dveří.
Práci s veřejností lze porovnávat 
s reklamou. Také tam plynou infor-
mace do široké veřejnosti. Ta má být 
oslovena produktem nebo službou. 
To podmiňuje profesionální mar-
ketingová strategie a komunikace. 
Jasné definice: S jakými přednost-
mi se chceme profilovat na trhu, 
jaké cílové publikum chceme za-
sáhnout? Co chceme ovlivnit? Pak 
definujeme pro nás relevantní cíle 
v oblasti image a v každém případě 
i nutné cíle v chování a vědění cílové 
skupiny.
Šikovnou reklamní a marketingo-
vou strategií lze umístit na trhu pro-
dukt, domov, který je sotva lepší než 
konkurence. Výrazným příkladem 
bylo kdysi zavedení Windows 95 
Billem Gatesem. S ohromnými pro-
středky prezentoval produkt, který 
z čistě praktického hlediska ne-
přinášel moc nového. Ale celý svět 
o tom mluvil.
„Naším působením jako sociální in-
stituce zbavujeme veřejnost zátěže 
různých sociálních úkolů a kromě 
toho jsme spolehlivým zaměstna-
vatelem a vzdělávací institucí. My 
činíme, pokud to děláme správně, 
pouze dobro.
Čin dobro – mluv o tom.“

Zdeněk Maděra, Švýcarsko
Překlad Ing. Vladimír Hanzl

ČIŇ DOBRO
A MLUV O TOM
Veřejné mínění a image se utvářejí i bez našeho přispění. Ale zřejmě ne tak, jak by-
chom si přáli. Tato věta stojí na počátku úvah na téma práce s veřejností a propaga-
ce domovů jako sociální instituce.

Zdeněk Maděra a jeho přípitek
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ZAJÍMAVÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NA ZAJÍMAVÉ TÉMA

Financování 
služeb 
sociální péče 
pro seniory v ČR 
– současné 
problémy a výzvy
Sociální služby jsou specifickou oblastí společnosti. V lidském životě 
hrají klíčovou roli a jejich význam roste, pokud se člověk dostane do 
obtížné životní situace, kterou právě může být potřeba pomoci druhé 
osoby z důsledku ztráty samostatnosti a soběstačnosti z důvodu soma-
tického nebo psychického onemocnění.

Se stárnutím společnosti, zvyšujícím se počtem seniorů, narůstá i po-
třeba po poskytování kvalitních a finančně dostupných služeb sociální 
péče pro seniory, a to především v kontextu dlouhodobé sociálně zdra-
votní péče. V současné době jsou sociální služby skloňovány ve všech 
pádech a nejčastěji s nastavením jejich financování a dlouhodobým 
podfinancováním poskytovatelů sociálních služeb ze strany státu. Kaž-
dým rokem je proto vedena odborná diskuze na téma financování slu-
žeb sociální péče nejen pro seniory, a také diskuze na téma financování 
těchto služeb právě ve vztahu k dlouhodobé péči a propojení sociálních 
a zdravotních služeb, jelikož jsou v těchto oblastech spatřovány určité 
rezervy.

Stávající nastavení českého systému financování služeb sociální péče 
je předmětem dlouhodobé kritiky pro neefektivitu a nehospodárnost 
vynakládání finančních prostředků, které ze státního rozpočtu do to-
hoto systému směřují. Diplomová práce s názvem „Financování služeb 
sociální péče pro seniory v ČR – současné problémy a výzvy“ je analýzou 
stávající situace fungování systému financování služeb sociální péče 
pro seniory, sondou postojů klíčových aktérů tohoto systému a kritic-
kou reflexí změn ve způsobu poskytování a financování služeb sociální 
péče pro seniory po roce 2007 v kontextu výzev týkajících se dlouhodo-
bé sociálně zdravotní péče.

První část práce pojednává o vývoji systému sociálních služeb a před-
stavuje změny v poskytování a financování služeb sociální péče pro se-
niory, ke kterým v ČR došlo v souvislosti s přijetím zákona o sociálních 
službách. Druhá část práce se zabývá rozborem systému financování 
vybraných služeb sociální péče pro seniory z hlediska jejich finančních 
zdrojů a problémů financování prostřednictvím příspěvku na péči a do-
tací ze státního rozpočtu, taktéž vzájemným propojením systému sociál-
ních služeb a zdravotní péče v kontextu dlouhodobé sociálně-zdravotní 
péče. Součástí této části práce je analýza rozhovorů s vybranými aktéry 
systému financování služeb sociální péče (tj. poskytovatelé služeb soci-
ální péče, senioři, zástupci z řad veřejné správy) a prezentace výsledků 
vlastního výzkumného šetření. Výstupem závěrečné části je kritická re-
flexe současného systému financování služeb sociální péče pro seniory 
a představuje opatření na zlepšení fungování systému financování soci-
álních služeb v ČR.

Mgr. Vladimíra Červenková

Diplomovou práci si můžete stáhnout na www.rezidencnipece.cz



Vybrali jsme pro vás příklad jedné or-
ganizace, která nabízí více způsobů, 
jak podporovat transparentně a lec-
kdy i velice originálně, což se zrovna 
na Vánoce bude určitě hodit. Základ-
ní formy dárcovství jako Darování 
věcného daru a další naleznete na 
jejich stránkách také, ale pojďme se 
zaměřit na ty, jež bývají v oblasti ne-
ziskových organizací ojedinělé.

5 ZPŮSOBŮ JAK TRANSPARENTNĚ 
DAROVAT ALIAS JAK 5X PODPO-
ŘIT BAREVNÉ DOMKY HAJNICE

Barevné domky Hajnice jsou oficiál-
ně řečeno organizací, jež poskytuje 
pobytové a sociální služby pro men-
tálně postižené. Barevné domky však 
po modelu moderních západních 
organizací usilovaly po revoluci o co 
největší povědomí sponzorů a dárců, 
a to právě v otázce transparentnosti. 

Proto svým klientům budovaly takové 
prostředí, ve kterém se mohou nejen 
realizovat, ale ve kterém mohou svou 
prací přispívat i sami na sebe, na zaří-
zení svého domova a tak svou životní 
úroveň zvyšovat.
Darovat či podporovat nemusíte 
vždy jen hotovými pe-
nězi, podobné organiza-
ce jako Barevné domky 
prosazují, že nákupem 
výrobku nebo návštěvou 
v jejich kavárně či hos-
půdce bude mít váš dar 
několik účinků – pomů-
že dobré věci tím, že pod-
poří zaměstnávání lidí s 
postižením a uděláte ra-
dost i sobě, či ostatním. 
Například výrobek z ke-
ramické dílny Hajnických 
můžete darovat i svým 
obchodním partnerům a 

tak rovněž přinesete do organizace 
peníze. 

1. První český charitativní e-shop
Model charitativní pomoci Barevné-
ho e-shopu se řídí jednoduchými pra-
vidly, podle kterých funguje i klasický 
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VÁNOČNÍ DÁRKY:
BUĎTE ORIGINÁLNÍ

A DARUJTE 
ZA SVÉ BLÍZKÉ!
Přemýšleli jste už někdy o tom, stát se opravdovými dárci? Přinášíme tipy, jak se nenapálit 
a vybrat si organizaci, které můžete důvěřovat. 

Anketa se sponzory BD Hajnice:
Ondřej Bednařík, Lékárny u řeky, 
Trutnov  
1. Jak se ujišťujete o bezpečnosti 

vašeho dárcovství?
 Vybíráme si buď známé organiza-

ce, nebo takové, u kterých jsme 
100% přesvědčeni, že náš dar pou-
žijí dle jejich nejlepšího svědomí

2. Co byste jako první na charitě 
prověřili? 

 Důležité informace jsou pro nás: 
provozovatel nebo zřizovatel, po-
čet klientů, historie, důvěra v kon-
taktní osoby, vlastní činnost.

3. Podle čeho jste zjistili, že BD 
Hajnice jsou transparentní or-
ganizací? 

 BD jsou, v nadsázce řečeno, prově-
řeny časem. Jenom množství pro-
jektů, které sami uvádějí do praxe, 
mluví za vše. Ubytování, kavárna, 
dřevěnka, akce pro veřejnost a dal-
ší.

4. Co je pro vás hlavní důvod ke 
spolupráci s charitou? 

 Vědomí, že činnost, kterou se zabý-
váme, nám dovolí pomoci dalšímu 
člověku, který třeba neměl v životě 
tolik štěstí nebo příležitostí.

5. Už jste se někdy napálili a jak?
 Ne, protože si vybíráme ty ověřené. 

WIMEX s.r.o., Náchod, Martin Win-
ter a Michal Vlček
1. Jak proběhlo vaše první setká-

ní s BDH? 
 Úplně první kontakt byl s fundrei-

serkou paní Nachlingerovou, ale o 
BDH vím již z dřívějška, všiml jsem 
si jich při průjezdu Hajnicí.

2. Co vás zaujalo během prvního 
osobního setkání s pracovníky, 
či obyvateli BDH? 

 Hlavně nás pozitivně překvapila 
velká snaživost nalézt strategické 
partnery, kteří budou pomáhat 
podporovat BDH a pomáhat v dal-
ším vývoji. Obrovská snaha umož-
nit BDH nabídnout prostřednic-
tvím externích zdrojů lepší životní 

podmínky pro osoby, které zde by-
dlí. 

3. Jak jste se rozhodli pomáhat 
BDH? 

 Naše společnost cítí potřebu něja-
kým způsobem pomáhat potřeb-
ným a nabídka spolupráce BDH 
přišla vhod. Zásadním rozhod-
nutím byla vize otevření pobočky 
BDH přímo v Náchodě.

4. Myslíte si, že vaše podpora 
může pomoci?

 Myslíme si, že pomoci může jaká-
koliv podpora. U nás je to právě 
druh zboží, který distribuujeme, 
ať už to jsou jednorázové obaly na 
různé akce pořádané BDH nebo 
hygienický sortiment, který potře-
buje každá provozovna. 

5. Co byste vzkázali BDH?
 Hodně sil pro další práci, která je 

obdivuhodná a ne zrovna moc leh-
ká, když financování neprobíhá 
pouze přes státní příspěvky, ale vy-
žaduje hodně dalších zdrojů. 
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e-shop. Na webu e-shopu zájemce vy-
bere dar, který chce do BD Hajnice za-
koupit a vybraný produkt vloží do ná-
kupního košíku. Vyplní formulář, kde 
udá své jméno, mail a telefon a nákup 
potvrdí. Poté BD Hajnice dárce zkon-
taktují a domluví způsob realizace 
daru. Dar může být zakoupen osob-
ně, anebo můžou být zaslány pouze 
finanční prostředky a nákup pak 
vykonají Hajnice. Celý proces je za-
štítěn darovací smlouvou. Donace 
se v případě zájmu může uskutečnit 
i formou osobní schůzky. „Jedná se 
vůbec o první iniciativu podobného 
druhu, která podporuje ryze českou 
organizaci a pomocí e-shopu navíc 
zprůhledňuje dárcovské příspěvky. 
Vždy jednáme v souladu s Etickým 
kodexem pro jednání s dárci, který 
najdete v našem e-shopu, a jsme hrdí 
na to, že jsme dokázali tento model 
pomoci, který už se ve světě používá 
řadu let, přenést i k nám. Je prostě 
jen na vás, který osud a sen nakonec 
podpoříte“, dodává Lenka Škarková, 
ředitelka BD Hajnice a vůdčí osob-
nost celého projektu. Více na http://
barevnedomky.cz/shop.

2. Přijďte na kávu a dort
Oranžová kavárna je asi jedním z nej-
stěžejnějších projektů, který vznikl z 
popudu vybudovat kavárnu pro veřej-

nost, ve které budou obsluhovat oby-
vatelé Hajnice a vytvoří se tak prostor 
pro setkávání lidí s handicapem a lidí 
bez handicapu. Obsluhují zde lidé s 
mentálním postižením, myjí nádo-
bí, pečou i domácí pečivo, zákusky a 
vánoční cukroví, to vše za podpory a 
pomoci svých asistentů. Pod kavár-
nou se nachází Dílna barevných příle-
žitostí, kde „Hajničtí“ vyrábí keramiku 
na zakázku, jež si od nich také můžete 
koupit. Více na http://oranzovakavar-
na.cz/.

3. Do roubenky na kyselo
Další projekt, který Barevné domky 
rozjely, je Barevná dřevěnka. „Pro-
jekt Barevné dřevěnky vznikl z potře-
by zaměstnávat lidi s postižením, pro-
tože na trhu práce není o tyto lidi za-
tím příliš velký zájem,“ uvedla ředitel-
ka Barevných domků Lenka Škarková. 
Hajničtí tady pomáhají s úklidem a 
mytím nádobím a berou svoji práci 
jako běžnou součást života. Více na 
www.barevnadrevenka.cz.

4. Ostříhat trávník, 
nebo naštípat dříví

V nabídce jak podpořit domky nalez-
nou eventuální sponzoři i velmi zají-
mavou formu podpory. V tomto přípa-
dě se Hajnice soustřeďují jen na dárce 
ze svého okolí a okolí města Trutnov. 

Přijdou vám posekat zahradu, nebo 
vám prodají i naštípané dřevo, které 
si budete přát. Více na http://barevne-
domky.cz/pages/pro-sponzory.

5. Firemní dobrovolnictví
Poslední možností jak pomáhat je po-
moc ve formě dobrovolnictví, kterou 
většina organizací tak jako Domky, 
vítá s otevřenou náručí. Taková pod-
pora se pak promítá nejen do života 
organizace, ale také do života samot-
ného dárce. Pomoct tzv. na vlastní 
kůži a vidět, jak rozdílné poměry, či 
vztahy mezi sebou máme, je důležité 
i pro náš osobní rozvoj. Více na http://
barevnedomky.cz/pages/dobrovolni-
ci.
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VŠECHNY BARVY 
DUHY 2013 Velký příběh handicapovaných 

lidí ve světlech ramp…

Jeho patronkou byla popová hvěz-
da Petra Janů. Více než sto dvacet 
účinkujících muzikantů, zpěváků 
a tanečníků s různými typy zdravot-
ního postižení, se spolu s ní a další-
mi hosty představilo v tříhodinovém 
celovečerním programu na největší 
scéně Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě. Koncerty 
Všechny barvy duhy jsou jedinečné 
v tom, že nabízejí příležitost k umě-
leckému vyjádření handicapovaným 
lidem, pro něž je většinou přístup 
na profesionální jeviště velmi ome-
zený anebo vůbec žádný. Na tomto 
koncertu však mohou účinkovat 
s podporou a ve spolupráci s profe-
sionálními umělci.  
Vedle domácích účinkujících z pořa-
datelského Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením 
v Ostravě, spolupracující Lidové 
konzervatoře a Múzické školy a ob-
čanského sdružení Bílá holubice, se 

do Ostravy sjeli také handicapovaní 
lidé odjinud: z Polska přijela dvanác-
tiletá finalistka letošního ročníku 
prestižní polské celonárodní sou-
těže Zaczarowana Piosenka – Julia 
Bagińska, která má již za sebou přes 
útlý věk řadu úspěchů v četných 
polských soutěžích pro zdravotně 
postižené zpěváky, mj. i Grand Prix 
v loňském ročníku celostátní soutě-
že Zpívej s námi. Julka se však nevě-
nuje pouze zpěvu. V hudební škole 
studuje také hru na klavír a jejím 
velkým hudebním úspěchem bylo 
letošní vítězství v makroregionální 
klavírní soutěži v Kolbušové. Julka 
trpí dědičným postižením, ale vůbec 
si nestěžuje. „I když jsem zdravotně 
postižená, často v sobě nacházím 
inspiraci k tomu, abych zkoušela 
nějaké nové možnosti, jak si po-
radit s každodenností. Ukázat, že 
navzdory svému nedostatečnému 
vzrůstu umím dobře zpívat a zpěv 
mi na druhé straně umožňuje vyja-
dřovat to, co opravdu cítím. Těším 
se z každého, byť i sebemenšího vy-
bočení z všednosti…,“ vyznává Julka 
Bagińska.    
Nadšení publika vzbudili i další dva 
hosté koncertu: „slovenský Bocelli“ 
– nevidomý tenorista Marian Bango, 
který má ve svém širokém repertoá-
ru operní i operetní árie, kantilény, 
písňové evergreeny, písně sakrální 
i taneční anebo lidové písně růz-
ných národů. Díky fenomenálnímu 
sluchu ovládá několik hudebních 
nástrojů a na koncertech se často 
i sám doprovází. „Maroš“ Bango po-
tlačuje svůj handicap díky velkému 
smyslu pro humor: je rozený bavič 
a své postižení dokáže brát s ob-
rovským nadhledem. Od roku 2009 
veřejně koncertuje, má za sebou 
desítky koncertů na Slovensku, vel-
kou pomocí je pro něj spolupráce se 
světoznámým tenoristou Peterem 
Dvorským, jenž pomohl odstartovat 
jeho pěveckou kariéru. Spolupraco-
val se Státní filharmonií v Košicích, 
má za sebou zahraniční koncerty 
v Itálii, Rusku, na Krétě, koncertoval 

na Pražském jaru a letos v létě také 
na Mezinárodním hudebním festiva-
lu Petra Dvorského v Jaroměřicích. 
Na svém kontě má už tři samostatná 
CD alba. 
Nádherný tenor uplatnil na ostrav-
ském koncertu v duetu s přední 
sólistkou opery Národního divadla 
moravskoslezského, Evou Dřízgo-
vou-Jirušovou, s níž si zazpíval pí-
seň Césara Francka Panis angelicus 
a další dvě písně z tvorby Salvatora 
Carilla a Josepha Kozmy.  
Bohaté umělecké aktivity svedly Ma-

riana Banga dohromady i s dalším 
hostem letošního koncertu Všechny 
barvy duhy – osmadvacetiletým ne-
vidomým barytonistou z Čech, Rad-
kem Žaludem, absolventem Kon-
zervatoře a střední odborné školy 
Jana Deyla pro zrakově postižené. 
Kromě toho, že je Radek skvělým 
zpěvákem, také on hraje na něko-
lik hudebních nástrojů. Koncertuje 
s předními českými zpěváky, které 
většinou doprovází na akordeon 
nebo na klavír, ale i jako zpěvák. Má 
za sebou řadu koncertů, letos byl 
s Marianem Bangem  hostem Petera 
Dvorského na Mezinárodním hudeb-
ním festivalu v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou a jako host se zúčastnil také 
letošního celostátního finále festi-
valu Nad oblaky v Olomouci.   
Na koncertu Všechny barvy duhy 

Fascinující trojice podivných bílých postav, které jakoby se vynořily z benátského 
festivalu – Tritypos z Cirkusu trochu jinak, vítala 11. listopadu v nejkrásnějším ost-
ravském Divadle Antonína Dvořáka návštěvníky sedmého ročníku koncertu Všechny 
barvy duhy. Právě Tritypos tak trochu napovídali, že letošní koncert bude opět ně-
čím překvapivý a zvláštní, zkrátka jiný, než byly předcházející. A podle frenetických 
ovací stojícího publika v jeho závěru lze soudit, že z divadla ani letos nikdo neod-
cházel zklamán… 

Skvělou atmosféru koncertu hned 
v úvodu navodilo vystoupení nej-
menších klientů Čtyřlístku, dětí z 
Domova Beruška a jejich Dovole-
ná se zvířátky.

Velkým zážitkem pro nevidomého zpěvá-
ka Radka Žaluda bylo společné vystou-
pení s Petrou Janů. 
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v Ostravě si zazpíval nejen se svým 
slovenským kamarádem Marošem 
Bangem, ale poprvé také s Petrou 
Janů. A předvedl výkon vpravdě pro-
fesionální. Během tohoto pestrého 
a bohatého večera však nebyl jediný, 
kdo měl příležitost zazpívat si s čes-
kou „legendou popu“ Petrou Janů: 
Na prknech, která znamenají svět 
dostali tuto šanci i zdravotně posti-
žený žák ostravské Lidové konzer-
vatoře a Múzické školy Štěpán Klos, 
nebo děvčata z ostravského Čtyřlíst-
ku, jež pro tento koncert připravila 
spolu se svými vychovatelkami hu-
dební scénku o tom, jak si předsta-
vují současné „hvězdy popu“ za pár 

let život v domově pro seniory a po-
lechtala přitom bránice jak diváků, 
tak samotné Petry Janů. 
Mezi velká překvapení večera pat-
řilo akrobatické vystoupení klienta 
Čtyřlístku, Roberta Slobody, trvale 
upoutaného na invalidní vozík, je-
hož by nikdy ani ve snu nenapadlo, 
že může být akrobatickou hvězdou 
večera. Stalo se tak díky Leoně Ma-
curové z Cirkusu trochu jinak, jež ho 

o tom přesvědčila: vy-
stoupení s ním připra-
vila a nakonec společ-
ně s  Tritypos vyrazili 
v divadle dech nejen 
Robertově mamince… 
Skvělého tanečníka 
by před letošním kon-
certem Všechny barvy 
duhy nikdo nehledal 
ani v Kamilu Mitášo-
vi ze Čtyřlístku, kte-
rý sice výborně hraje 
stolní tenis, bubnuje 
na djembe, ale že by 
také tančil? Pod vede-
ním baletního mistra 
Národního divadla 
moravskoslezského, 
Igora Vejsady, se však 
na jevišti doslova za-
skvěl v „Zastavení 
v čase“ spolu s Tere-
zou Hyklovou a Alžbě-
tou Kosovou z občan-
ského sdružení Bílá 
holubice a přesvědčil 
všechny, že každý ta-
lent by měl být objeven 
a dostat tu správnou 
příležitost…  
Lze jen těžko popsat 
všechny krásné oka-
mžiky, které děti i do-
spělí z ostravského 
Čtyřlístku a nejen oni 
letošním návštěvní-

kům koncertu Všechny barvy duhy 
připravili. Jak jejich tváře rozzářily 
děti z Domova Beruška s jejich vese-
lou Dovolenou se zvířátky anebo děv-
čata a kluci ze Stacionáře v Třebovi-
cích, kteří na hudbu ze Smetanovy 
symfonické básně Má vlast – Vltava, 
dokázali vykouzlit efektní taneční 
kreaci na principu černého divadla. 
Velkolepý závěr koncertu pak patřil 
členům bubenické skupiny Rytmy 
a jejich hostům – neslyšícím členům 
skupiny Tiché rytmy. 
Úžasná je každoročně i podpora 
a pomoc profesionálů z Národního 
divadla moravskoslezského, vytvá-
řejících účinkujícím koncertu doko-
nalé podmínky, aby výsledek spo-
lečné práce byl co nejlepší. 
Ti, kteří si letošní koncert Všechny 
barvy duhy nenechali ujít, jistě neli-
tovali, neboť na ně čekal večer plný 
barev a radosti. Byl to však také vel-
ký příběh mnoha handicapovaných 
lidí, kteří v sobě objevili netušené 
možnosti a dokázali je uvést ve svět-
lech ramp…
Koncert Všechny barvy duhy 2013 
se uskutečnil pod záštitou manžel-
ky prezidenta republiky paní Ivany 
Zemanové, generální konzulky Ge-
nerálního konzulátu Polské repub-
liky v Ostravě paní Anny Olszewské, 
náměstka hejtmana Moravsko-
slezského kraje Svatomíra Recma-
na, náměstka primátora města 
Ostravy Martina Štěpánka a s fi-
nanční podporou Moravskoslezské-
ho kraje, statutárního města Ost-
rava, městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz a společnosti Ar-
celorMittal Ostrava. Patří jim za to 
veliký dík, neboť bez této podpory 
by nebylo možné podobné projekty 
uskutečnit.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: Werner Ullmann

Bouře smíchu a velký potlesk sklidilo 
dívčí vystoupení Dokud se zpívá, k ně-
muž se s chutí připojila i Petra Janů… 

Hvězdné chvíle Roberta Slobody při společném 
vystoupení s Leonou Macurovou a Tritypos z Cirkusu 
trochu jinak.

Skupina Rytmy vystoupila společně se skupinou neslyšících Tiché rytmy…
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NA VLNÁCH HUDBY
O informaci o tomto projektu 
jsme požádali ředitelku Domova 
Miroslavu Barešovou.

„V rámci tohoto projektu, který jsme 
realizovali s finanční podporou Fondu 
malých projektů Euroregionu Elbe/
Labe, se při provozování hudby se-
tkávali senioři z Domova důchodců v 
Bystřanech a z Domova v drážďanské 
čtvrti Leubnitz.
Jaký fascinující účinek má hudba! 
Všichni účastníci bez jediné výjimky 
byli zpěvem a hraním na hudební ná-
stroje nadšeni. V popředí bylo společ-
né provozování hudby. Čeští a němeč-

tí účastníci tak vzájemně poznali své 
lidové písně a s potěšením nasloucha-
li jejich zpěvu. Na každém z nich byla 
vidět radost z toho, že mohou být sou-
částí hudební skupiny a poslouchat 
pokyny dirigenta. Vedoucímu sou-
boru, panu Podzimkovi, který ovládá 
dobře jak češtinu, tak i němčinu, se 
podařilo všechny hudebníky motivo-
vat a aktivovat nezávisle na jejich tě-
lesném či duševním stavu. I klienti, 
kteří se v důsledku počínající demen-
ce soustředí těžko, neměli při nároč-
ných zkouškách, které z počátku trva-
ly dvě hodiny, téměř žádné problémy. 
Slova „s hudbou jde vše lépe“ se opět 
potvrdila. Bolesti a starosti byly díky 
adrenalinu, který vlastní muzicírování 
aktivovalo, rychle zapomenuty.
Bylo také slyšet přání pokračovat i po 
ukončení projektu. Radost z hraní na 
hudební nástroje a zpěvu trvá i nadá-
le. A státní či jazykové hranice hudba 
nezná.“

Co přináší muzi-
koterapie, kromě 
toho, že je to pro 
vás práce navíc?
Muzikoterapie po-
siluje důvěru ve 
vlastní síly. Hrát či 
zpívat s ostatními 
v jedné skupině, 
společně vytvářet 
zvuk nebo rytmus 
vyžaduje, abychom 
byli jedním celkem, 
abychom byli jedno 
„my“ – již nejsme 

sami, skupina nás potřebuje a cítíme 
se být součástí celku. Zvyšuje se tak 
vědomí „vlastní hodnoty“, schopnost 
komunikovat s jinými lidmi získává 
nový rozměr a své tělo vnímáme zcela 
jiným způsobem.
Výsledkem jsou veselí lidé, otevření 

novým podnětům a přijímající svůj ži-
vot s trpělivostí.
Po společném „muzicírování“ se 
všichni cítí být více uvolnění. Schop-
nost soustředit se během hodiny se 
časem zlepšuje.
Hudba nám tak svým způsobem při-
náší příjemný pocit, radost, sebedů-
věru, možnost komunikace, nový po-
hled na jiné lidi a méně bolesti.

Jak bude projekt pokračovat do 
budoucna?

Spolupráce našeho zařízení s domo-
vem v Leubnitz trvá již od roku 2010 
a za tuto dobu jsme zrealizovali již 
tři společné projekty. Projekt „Zpívá-
me společně“ byl z těchto tří projek-
tů na veřejnosti určitě nejviditelnější. 
Vystoupení společného česko – ně-
meckého souboru měla vždy velký 

úspěch. Jsme si 
proto vědomi, že 
by bylo škoda 
s koncem projektu 
ukončit i činnost 
souboru. Počítáme 
tedy s jeho příle-
žitostným vystu-
pováním při růz-
ných významných 
příležitostech i v 
budoucnu a dou-
fáme, že společné 
muzicírování bude 
klientům obou za-
řízení přinášet ra-
dost i nadále.

Pozoruhodný projekt vznikl v Domově důchodců Bystřany. „Zpíváme společně“. Zní to docela obyčej-
ně, ale když k tomu přidáme „Wir singen zusammen“, dostává to jiný tón.
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Ve středu 18. září bavilo na 70 umělců ze sedmi 
zařízení sociální péče více jak 380 diváků a sami 
sebe na třetím ročníku festivalu s přiléhavým ná-
zvem Umíme se bavit.

Proč název Umíme se bavit? Festival si vzal za úkol 
ukázat dětem a dospělým v Libochovicích a okolí, že 
umělecké cítění, hudba a tanec nejsou jen prioritou 
nás zdravých, že existují handicapovaní malíři, básní-
ci, spisovatelé, herci, hudebníci a dokonce i tanečníci. 
Stejně tak, jako dokážou umění přijímat, dokážou je 
i dávat. Sice není vždy vše dokonalé, ale tady se doko-
nalost necení, zde se oceňuje vytrvalost a trpělivost. 
Ovšem celkový zážitek je stejný, ne-li větší.

O tom se mohlo přesvědčit na dvě stě dětí ze ZŠ Libo-
chovice, které navštívily první část festivalu konanou 
v dopoledních hodinách. Dvouhodinový blok hudby, 
tance a zpěvu dokázal během hodiny prolomit barié-
ry a větší část diváků téměř zbořila první řady sedadel 
a udělala místo na tanec. Děti se pak připojily k tan-
čícím a zpívajícím. Bylo to až dojemné, kdy na jevišti 
hrála skupina Terezky a v hledišti před pódiem tančilo 
na 50 dětí a ostatní stojící v řadách mocně tleskajíce 
podporovaly své tančící kamarády. Kapelnice na konci 
vystoupení všem potvrdila, že se jí tohle stalo za dobu 
působení ve skupině poprvé.

Oba dvouhodinové bloky skvěle uváděla herečka a 
patronka festivalu paní Ivanka Andrlová, která mezi 
jednotlivými vstupy vylosovala z každé třídy šťastného 
majitele batůžku s emblémem festivalu – žlutým slu-
níčkem. Diváci mohli shlédnout taneční skupinu Lu-
carino Dance z DNS Čížkovice, tančící americké Line 
Dance, soubor Liběšáček z DNZ Liběšice s tancem 
Když se chlapi poperou, hudební skupinu Křešičan-
ka – Pustajka z DNP Křešice, taneční skupinu Boubel-
ky z MPS DS Louny s charlestonem, a kde opět tančili 
i vozíčkáři tanec Schody z nebe, divadelní soubor „Bez 
zámků“ z DBZ Tuchořice a jejich Šum svistu, již zmiňo-
vanou hudební skupinu Terezky z DZR Terezín a také 
pravé a nefalšované čarodějnice z Domova „Bouřňák“ 
v Háji u Duchcova.  

Úžasná atmosféra a skvělé výkony byly opět odměně-
ny drobnými dárky pro účinkující, které osobně předal 
ředitel CSP Litoměřice Ing.J.Vinkler, který je zároveň 
zastupitelem města Libochovice. Dobrý oběd opět při-
pravila paní Bauerová, majitelka restaurace Pamplona 
v Libochovicích, a po slavnostním ukončení festivalu 
se konala již tradiční diskotéka Petra Vrány. Ten doká-
zal z již dost unavených umělců vymáčknout neuvěři-
telné taneční výkony.

Festival pořádalo město Libochovice společně s T. O. 
Bílý zajíc Libochovice za finančního přispění Ústeckého 
kraje z Programu podpory regionální činnosti pro rok 
2013. Záštitu nad festivalem si vzali radní Ústeckého 
kraje Mgr. Martin Klika a starostka Libochovic Ing. Jana 
Holá. Ovšem svoje místo zde mají i sponzoři, tím byl le-
tos jen Skloservis s.r.o., jehož majiteli patří obrovský dík.

Třetí ročník festivalu Umíme se bavit (www.umimese-
bavit.bilyzajic.com) skončil, zůstalo po něm mnoho zá-
žitků a mnoho fotografií a hlavně, když to podmínky 
umožní, chuť pokračovat a za rok se zase sejít při dal-
ším, již čtvrtém ročníku. 

Jiří Růzha

UMÍME SE BAVIT 
V Libochovicích proběhl již 3. ročník festivalu zdravotně postižených 
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Vyrůstala jsem v rodině, kde dlou-
hověkost nebyla ničím výjimečným. 
Do posledních chvil jsme pečovali 
o babičku, která celý život strávila 
na Vysočině a tak jsme veškeré zále-
žitosti řešili v rámci 100 km. 
Po nešťastném pádu ze schodů si 
babička v roce 2000 zlomila nohu 
pod kolenem. Po operaci v pelhři-
movské nemocnici si maminka 
vzala dovolenou a o babičku se sta-
rala. Bohužel operace nedopadla, 
jak měla a na podzim se operovala 
noha znovu. To již babičce vopero-
vali konstrukci, kterou měla na 6 
týdnu upevněnou dráty skrz holen-
ní kost. Babičku jsme přestěhovali 
k rodičům do bytu 3+1. Všichni jsme 
v té době byli 
zaměstnaní, já 
měla syna ve tře-
tí třídě a praco-
vala jsem jako 
zdravotní sestra 
na směny v do-
mov, kam jsem 
dojížděla 25 km. 
Denně jsem 
docházela za babičkou a pečova-
la o pooperační ránu. Každý vstup 
drátku jsem čistila, což zabralo mi-
nimálně hodinu.
Zajistit rehabilitační sestru, která 
by docházela domů, bylo nadlid-
ským výkonem. Ale podařilo se díky 
kontaktům, které jsem díky dřívější 
práci v nemocnici měla. Docházela 
2 x týdně, po zbytek dnů jsme chůzi 
do a ze schodů trénovaly samy. 

Babička byla zvyklá 
na kamna, ohřát si jídlo 
na plynovém vařiči odmíta-
la. Snažila jsem se jí dodat 
potřebnou výživu, a velmi 
pomohl Nutridrink. Jeho 
pozitivní účinky znám i ze 
své praxe v domově pro 
seniory. Péči o babičku za-
jišťovala celá rodina. Mimo 
již výše uvedené ještě kon-
troly u ortopeda, rentgeny 
2x týdně. 
Soužití tří generací v malém bytě 
bylo také občas napnuté. 
Mohu zodpovědně říct, že jsem byla 
ráda, když se babička po půl roce 
plně uzdravila a mohla se vrátit 

domů.
Péče o člověka 
v domácím pro-
středí je fyzicky, 
psychicky, časo-
vě a také finanč-
ně velmi nároč-
ná. 
Bohužel mi před 
rokem odešla 

maminka tam, odkud již není návra-
tu.
Čtrnáct dnů trávila na resuscitač-
ním oddělení. Během té doby jsem 
samozřejmě věřila, že se stav upraví 
a my si budeme maminku moci vzít 
domů.
Bohužel to nešlo. Zdravotní stav ten-
to přesun neumožnil, ale také jsem 
si uvědomila, jak se náš stát stará 
o pečující osoby.

Není to tak dlouho, co jsem 
čekala na nádraží a krátila 
si čas prohlížením vystave-
ných novin. Zaujal mě titu-
lek jednoho deníku „Senio-
ři: Do starobince nechceme! 
Rádi bychom dožili doma!“  
Nelenila jsem a doma vyhle-
dala celý článek (zdroj www.
ahaonline.cz). 
Je zde uvedena informace 
o příspěvku na péči včetně 

jeho výše a také nabídka ambulant-
ních a terénních služeb, sociálních 
služeb, domácí zdravotní, paliativní 
a hospicové péče.
Vzpomněla jsem si na své dilema 
v době odcházení maminky.  Vyžado-
vala péči 24 hodin denně. V jednom 
člověku nezvládnutelné třeba jenom 
při zajištění hygieny, když bydlíte 
v panelákovém bytě, nemáte tech-
nické pomůcky a koupelnu velkou 
tak, že se tam vejde jeden člověk.
Finanční ohodnocení pečující oso-
by nedostávají, v momentě, kdy do-
pečují o svého blízkého se ocitají 
na samém dně naší společnosti - fy-
zicky a psychicky vyčerpaní, bez so-
ciálních kontaktů, bez zaměstnání 
a hlavně uvědomme si, koho se tato 
situace týká. Když odchází nastáva-
jící maminka na mateřskou dovole-
nou, je jí místo drženo. Ale kdo bude 
držet místo pečující osobě?
Jedná se o padesátníky, kteří se ve-
lice špatně uplatňují na trhu práce. 
Kdo z nich může zůstat doma a pe-
čovat? Uvědomuje si vůbec někdo 
kolik let jim ještě zbývá do důchodu, 
a hlavně z čeho se jim důchod vypo-
čítává?
Uvedený titulek mě naštval. Nemys-
lím si, že naše pobytové služby do-
movů pro seniory jsou starobince. 
Ano, domov a rodinu nikdy senio-
rům nenahradíme, ani se o to ne-
snažíme.
Snažíme se o poskytování kvalitní so-
ciální služby, která přinese seniorům 
příjemné a bezpečné prostředí, které 
mu umožní sociální vazby a kontakty.
V červnu mě žádaly dcery jedné naší 
klientky, která k nám nastoupila 
před 10 měsíci, o poskytnutí péče 
v terminálním stádiu. Jejich věta 
„maminka by chtěla umřít doma“ 
byla nepatřičně krásná. Co víc si 
můžeme přát. Toto je to, co naší prá-
ci dává smysl.

Lenka Hasnedlová

I pečující potřebují péči
Největším přáním každého z nás je konec svého života strávit doma. Není roz-
hodující, zda se jedná o seniora nebo člověka s nevyléčitelným onemocněním. 
Toto přání se však nemusí vždy splnit. 

Když odchází nastávající 
maminka na mateřskou dovo-
lenou, je jí místo drženo. Ale 

kdo bude držet místo pečující 
osobě?

REDAKČNÍ INFORMACE

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

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

Ceny: Roční předplatné na 1 ks navíc 270 Kč
  2 ks navíc 450 Kč
  3 ks navíc 540 Kč
  4 ks navíc 560 Kč

Ceny jsou včetně DPH.

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



Zaručený zdroj bílkovin 
v menším objemu

NOVINKA

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

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely.
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