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Co hodláte po případném zvole-
ní do EP dělat pro sféru sociál-
ních služeb? 

Oblast sociálních služeb vnímám 
jako součást sociální politiky jako 
celku. O povahu a budoucnost so-
ciální politiky je již po určitou dobu 
sváděn spor v měřítku celoevrop-
ském. Domnívám se, že je třeba čelit 
především dvěma tendencím. 

   Za prvé jde o to, že finančně silné 
skupiny by rády zprivatizovaly po-
tenciálně lukrativní části sociálních 
služeb, aby z nich měly co nejvyšší 
profit. Některé segmenty sociálních 
služeb se mohou stát docela výnos-
ným polem pro zhodnocování sou-
kromých investic. Jde o ty druhy 
služeb, na které budou zejména pří-
slušníci středních vrstev vždy ochot-
ni vydatně platit, aby nedošlo ke sní-
žení kvality života jich samotných, 
anebo jejich rodinných příslušníků.

   Druhou nebezpečnou tendencí je 
pokles financování těch částí soci-
álních služeb, které příliš výdělečné 
být už ze své povahy nemohou. Jed-
ná se o služby, jejichž klienti pochá-
zejí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, jsou ohrožení sociální ex-
kluzí a žijí pod hranicí bídy.

   Pokud budou pokračovat dosavadní 
trendy, může z toho vzniknout jaké-
si dvourychlostní  poskytování so-
ciálních služeb. Na jedné straně by 
stát subvencoval aktivity těch, kdo 
se rozhodnou podnikat ve službách 
zacílených na relativně dobře situ-
ované klienty. Na straně druhé by 
státu chyběly prostředky, aby pomo-
hl zajišťovat sociální služby a péči 
o klienty vytlačené až na samotný 
okraj společnosti.

   Je dnes obtížné bojovat proti podob-
ným tendencím na úrovni jednotli-
vých států. Mnohé z nich jsou navíc 
poměrně vysoce zadlužené. V rámci 
celé Evropské unie má takovýto boj 
o zachování kvalitních a dostupných 
sociálních služeb přece jen větší na-
ději na úspěch. Je to jedna z priorit, 
na kterou bych se chtěl v Evropském 
parlamentu zaměřit. 

Jan Keller

Herečka, která účinkuje v divadle, v televizi, sama má divadelní 
agenturu, učí na Mezinárodní konzervatoři a UJAK  Praha, spolu-
pracuje s primátorem HMP a ještě stíhá psát na Facebooku úžasné 
básničky. 
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Jitka Sedláčková:
„Pokud si zachovám  
humor, je vyhráno…“ Jan Keller, 

sociolog 
a eurolídr 
za ČSSD

Před lety jste připravi-
la v domově důchodců 
divadelní představení, 
kde hráli klienti. Co vás 
na tom bavilo? A v čem 
byla nesnáz?  
Bavilo? To se snad ani říct 
nedá, ale povznášelo. Bylo 
jasné, že taková budu jed-
nou taky a pokud si za-
chovám humor, a ten moji 
herečtí důchodci měli, tak 
je vyhráno. A leckdy moc důvodů 
k úsměvu, vzhledem ke zdravotním 
komplikacím a těžkostem v rodi-
nách, vzhledem k výši, tedy níži dů-
chodů fakt neměli. Nesnáz byla jen 
v tom, že někteří vzhledem k těž-
kostem s hybností nemohli hrát tzv. 
na plné pecky. Ale byli neodolatelní.

Jste patronkou občanského 
sdružení Dlouhá cesta, které 
sdružuje rodiče, jimž odešlo dítě 
z tohoto světa dříve, než stačilo 
dospět. Jak jste se k patronství 
dostala a co to pro vás znamená?
No jsou tam i rodiče, kteří přišli 
o dítě dospělé, dítě je dítětem, ať 
je mu třeba 50. Patronství mi na-
bídla ředitelka Martina Hráská a já 
s úctou k rodičům těchto dětí, andě-
lů... přijala. Každé setkání s nimi mě 
postaví do latě. Toť vše.

Máte již dospělého syna Filipa, 
půjde ve vašich stopách? Přita-
huje ho herectví?
Filip studuje masovou a sociální ko-
munikaci, k herectví ho táhne jen to, 
že já to dělám. On se učí od života, 
není příliš studijní typ, ale svéhlavá 
osobnost.

Co chystáte v letošním roce 
a kde vás mohou uvidět přízniv-
ci divadla?
Začínám točit s Irenou Pavláskovou 
film.., učím rétoriku a spolupracu-
ji s panem primátorem Hudečkem 
jako rétorická poradkyně. To snad 
stačí.

Můžete na závěr věnovat našim 
čtenářům svoji básničku?
Stará paní 
Na kus řeči
Jde společně s pánem
Fešným elegánem
Jdou na kávu
Do Slávie
Tam to tepe, tam to žije
Oni jen tak koukají a po sobě mrkají
Jenže vrchní nese kafe
A při tom tak hloupě blafe
Za nás, říká stará paní
Noblesa se nosila
Ještě 4 kostky cukru
Bych číšníku prosila
Osladím si kávičku
Navrch si dám rakvičku
Bez humoru milý pane
Bez toho to nejde
Dám si ještě věneček
Co se do mě vejde…
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Jakou prioritu má v řešení řady 
úkolů, které před Vámi stojí, pro-
blematika sociálních služeb?
Problematika sociálních služeb a je-
jich efektivního poskytování, zajiště-
ní dostupnosti a transparentního fi-
nancování je jednou z oblastí, které 
přikládáme vysokou prioritu. Této 
problematice se věnujeme v projek-
tu „Podpora procesů v sociálních 
službách“, ale i v dalších dílčích 
projektech, které realizujeme se 
sociálními partnery. V současnosti 
neustále roste význam sociálních 
služeb jako nástroje sociální poli-
tiky. Sociální služby jsou schopny 
eliminovat dopady ekonomické kri-
ze na nejzranitelnější vrstvy obyva-
telstva a zároveň plnit i preventivní 
funkci. S ohledem na demografický 
vývoj společnosti očekáváme, že vý-
znam sociálních služeb dále poros-
te. Problematika sociálních služeb 
a zabezpečení jejich dlouhodobého 
efektivního fungování tudíž před-
stavuje jeden z nejdůležitějších úko-
lů Ministerstva práce a sociálních 
věcí, ale i současné vlády, která jako 
prakticky jediná tuto oblast kon-
krétně zohledňuje v programovém 
prohlášení vlády. V této souvislosti 
je nutné i zmínit, že v rámci ČSSD 
a fungování odborných komisí se 
sociálními službami dlouhodobě 
zabývá a máme vypracované kon-
krétní plány, které nyní představu-
jeme sociálním partnerům, krajům 
či obcím a zastřešujícím organiza-
cím v sociálních službách. V této 
oblasti bych chtěla poděkovat všem 
partnerům, kteří se aktivně zapojují 
do práce nad úpravou současného 
systému, který byl dlouhodobě de-
cimován předchozími pravicovými 
vládami. 

Jaký je Váš názor na úlohu rezi-
denční péče ve struktuře sociál-
ních služeb?
Rezidenční péče je nezastupitelnou 
součástí sociálních služeb. Ve spo-
lečnosti vždy byly, jsou a budou oso-
by, které potřebují rezidenční péči. 
Snahou MPSV je podpořit kvalitu 
a dostupnost této formy péče. Sou-
stavně také usilujeme o podporu 
ambulantní a terénní formy podpory 

s cílem umožnit lidem setrvat co nej-
déle v jejich přirozeném prostředí. 

Jaká je Vaše představa o převo-
du odpovědnosti za financování 
sociálních služeb z ministerstva 
na kraje?
V této souvislosti je nutné zmínit his-
torické souvislosti. Předchozí vlády 
se touto oblastí dlouhodobě nezabý-
valy a pouze odkládaly účinnosti pa-
ragrafu 101a, který převod financo-
vání upravuje. Za účelem zajištění 
hladkého přechodu financování so-
ciálních služeb byla vytvořena pra-
covní skupina ministerstva a krajů. 
V rámci jednání této pracovní sku-
piny byly definovány klíčové oblasti, 
kterým je třeba věnovat mimořád-
nou pozornost. Nezbytné je připra-
vit metodiku MPSV o poskytnutí 

dotace kraji, a to včetně ustanove-
ní ohledně řešení problematických 
bodů procesu, například posouzení 
a schválení žádosti kraje o dotaci, 
výplatu přidělené dotace (splátky 
dotace) do rozpočtu kraje, využití 
nespotřebovaných, vrácených pro-
středků, nedodržení podmínek sta-
novených v rozhodnutí, sankce nebo 
uznatelné a neuznatelné náklady. 
Přílohou rozhodnutí o poskytnutí 
dotace kraji pak bude výše zmíněná 
metodika, která poskytne dostateč-
nou právní oporu celého procesu. 
Nezbytným krokem je také nastave-
ní dalších kontrolních mechanismů, 
které zajistí hladkou realizaci celé-
ho procesu. V současné době tyto 
kroky naše ministerstvo konzultuje 
se sociálními partnery, kraji a po-
skytovateli sociálních služeb.

Naší prioritou 
jsou efektivNí 

sociálNí službY 
Od února 2014 je Zuzana Jentschke Stőcklová náměstkyní Ministerstva práce a sociálních věcí 
pro oblast sociální a rodinné politiky. Redakce ji požádala o rozhovor.
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Jaké jsou záměry MPSV s legis-
lativním ukotvením dlouhodobé 
péče? Uvažujete i o zavedení 
standardů kvality v dlouhodobé 
péči?
Tuto oblast má současná vláda také 
ve svém programovaném prohláše-
ní, které se odkazuje právě na ře-
šení situace průřezových sociálně-
-zdravotních služeb. 
Řešení problematiky dlouhodobé 
péče, resp. sociálně zdravotního 
pomezí, je předním zájmem Mini-
sterstva práce a sociálních věcí. 
Ve spolupráci s Ministerstvem zdra-
votnictví se zabýváme možnými 
systémovými změnami v oblasti za-
jištění a poskytování dlouhodobé 
péče. Pro řešení dlouhodobé péče 
a celého sociálně zdravotního po-
mezí chce MPSV ustanovit pracovní 
skupinu. O našem záměru jsme již 
informovali Ministerstvo zdravot-
nictví. V rámci těchto přípravných 
kroků vzniká meziresortní odborná 
skupina, která bude navrhovat kon-
krétní kroky pro změnu současné 
legislativní úpravy. Cílem bude spí-
še upravit současné legislativní nor-
my, a to jak v oblasti sociálních, tak 
i zdravotních služeb, aby byly oba 
systémy navzájem propojené.   
Samozřejmě počítáme s tím, že by 
i tato oblast byla ošetřena kvalitativ-

ními standardy, které se budou opí-
rat o oba systémy, ale účelem bude 
spíše zajistit dostatečnou kvalitu 
poskytnuté péče a nikoliv zvyšovat 
administrativní zátěž poskytovate-
lům těchto služeb.

V současné době je v oblasti 
sociálních služeb hodně sklo-
ňováno slovo „transformace 
v sociálních službách“. Nemy-
slíte si, že je tento proces pře-
chodu ústavně poskytovaných 
služeb na komunitní preferován 
na úkor vytváření jiných, které 
v nabídce poskytovatelů chybí, 
přestože je po nich poptávka? 
Např. nabídka respitní péče, 
míst pro klienty s poruchami 
autistického spektra anebo 
pro osoby s psychiatrickými 
diagnózami, kteří „vypadli“ ze 
systému zdravotní péče?  
Nedomnívám se, že by zmiňovaná 
transformace sociálních služeb, 
tedy přechod uživatelů z ústavní 
péče do komunitních služeb, byla 
důvodem nedostatečné nabídky slu-
žeb, jak uvádíte. Zde je opět potřeba 
zdůraznit úlohu kraje, který na svém 
území podle zákona o sociálních 
službách zjišťuje potřeby poskyto-
vání sociálních služeb, zajišťuje do-
stupnost informací o možnostech 

a způsobech poskytování sociál-
ních služeb a zpracovává střednědo-
bý plán rozvoje sociálních služeb. 
Současně je nutné zmínit, že pro-
ces transformace je dlouhodobý 
systémový krok, který počítá s tím, 
že k úplné transformaci všech slu-
žeb může dojít až v řádech desítek 
let. Nutnou součástí celého proce-
su je i souhlas klienta, kterého se 
transformace bezprostředně dotýká 
a bez jeho aktivní účasti nelze tento 
proces úspěšně realizovat. Příklady 
této praxe lze vidět i v jiných západ-
ních zemích, kde tento proces již 
probíhá více jak 20 let a stále není 
ukončen.
Co se týče služeb pro osoby s du-
ševním onemocněním, pro úplnost 
uvádím, že této problematice se vě-
nujeme na pracovní skupině k refor-
mě psychiatrické péče, která je zří-
zena Ministerstvem zdravotnictví. 
Zároveň v projektu Podpora procesů 
v sociálních službách připravujeme 
zadání analýzy dopadu této refor-
my do oblasti sociálních služeb. Cí-
lem je zmapování současné situace, 
resp. zda nabídka služeb pro tuto 
cílovou skupinu je dostatečná či ni-
koliv a na základě tohoto zjištění 
přijmout vhodná opatření.  

Děkujeme za rozhovor.



Strana 4rOzhOVOr

Od roku 2006 se vaše organizace 
– Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Stod, věnuje procesu 
transformace pobytových služeb. 
Co všechno se u vás ve Stodu 
za tu dobu změnilo?
Je třeba říci, že na samém počátku ne-
byl u nás ve Stodu tento proces nijak 
centrálně řízen. Naopak, byla to naše 
iniciativa, naše záležitost. Prioritou 
byla snaha změnit systém poskytová-
ní sociálních služeb tak, aby klienti, 
kteří jich využívají, byli co nejméně 
ovládáni systémem organizace, aby 
byli pokud možno co nejvíc samostat-
ní. Chtěli jsme také podstatně změnit 
přístup zaměstnanců a z toho vyplýva-
ly veškeré naše kroky. Soustředili jsme 
se na člověka a jeho individualitu, ni-
koliv na jeho diagnózu. Na základě 
toho jsme pak plánovali další postupy. 
Prvním krokem bylo otevření cvičné 
kavárny, která fungovala jako sociálně 
terapeutická dílna a zároveň jako sku-
tečná kavárna pro veřejnost, v níž si 
patnáct našich klientů mohlo prověřit 
své pracovní schopnosti v každoden-
ní praxi a zároveň ověřit možnosti pro 
případnou jinou práci v budoucnosti. 
Později jsme otevřeli dílnu jako praco-
viště pro osoby se zdravotním postiže-
ním – svíčkárnu, v níž tito lidé vyrábějí 
a zároveň prodávají svíčky. Je to ak-
tivizační činnost, ale máme na ni živ-
nostenské listy. Ze zisku je pak možné 
pokrývat nejen náklady spojené s pro-
vozem dílny, ale také platy lidí, kteří 
v ní pracují.
Dalším krokem, jejž jsme v rámci 
transformačního procesu podnikli, 
bylo počítačové vybavení. Podařilo se 
nám získat finanční prostředky na ná-

kup čtyř počítačů se speciálními klá-
vesnicemi na jednoduché ovládání 
a edukačním softwarem. Díky tomu 
mohlo projít dalších patnáct lidí vý-
cvikem pro práci s počítačem, aby se 
jim usnadnila komunikace s okolím, 
protože tito lidé většinou nemluví, ale 
díky zvládnutí práce na počítači se 
mohou vyjadřovat písemnou formou. 
Někteří z nich se naučili používat  
e-mailovou poštu a internet, jenž pro 
ně představuje mimo jiné úžasnou in-
spiraci pro další činnosti. Jeden z kli-
entů, jenž se díky internetu mohl „po-
dívat“ i do míst, která by jinak nikdy 
nenavštívil, našel díky těmto vizuál-
ním dojmům inspiraci pro své malby. 
Všechny tyto projekty byly první z těch, 
jež napomohly zlepšit kvalitu života 
našich klientů. Dalším krokem bylo 
vybudování Sociálně terapeutického 
centra, spojujícího komunitní bydle-
ní s možností pracovních příležitostí. 
Stalo se tak v úzké spolupráci s měs-
tem Stod (a díky podpoře projektu 
z evropských fondů Regionálního ope-
račního programu). Město nám part-
nerstvím v projektu pomohlo získat 
čtyři chráněné byty pro soužití párů, 
jež jsou součástí městského bydlení. 
V přízemí domu s těmito byty máme 
vlastní prodejnu, kde prodáváme  vý-
robky z nedaleké pekárny. Pekárna 
nabízí pracovní příležitost pro dalších 
našich osm klientů, kteří tak našli za-
jímavé uplatnění. V sousedství tohoto 
domu jsme s pomocí města postavili 
další budovu, které říkáme Rotunda, 
kvůli jejímu kruhovému půdorysu. 
Díky této stavbě jsme zde získali pře-
chodové bydlení v osmi garsoniérách 
pro osm klientů, opouštějících ústavní 

zařízení, kteří ale chtějí mít stálý kon-
takt se svými přáteli nebo kamarády, 
což jim tato budova umožňuje díky 
pavlačovému uspořádání, vytvářející-
mu společenský prostor pro vzájem-
ná setkávání a zároveň se zde tito lidé 
učí žít samostatně. Dům je součástí 
užšího centra města. 
Naše projekty umožňují klientům žít 
v přirozeném prostředí. Z původního 
počtu 185 klientů poskytujeme nyní 
služby 175 lidem, z toho 43 klientů 
žije v chráněném bydlení. Kromě bytů 
ve Stodu si ještě pronajímáme jeden 
byt u soukromníka a tři byty v běž-
né panelové zástavbě. Kromě toho 
máme dalších třináct cvičných do-
mácností, v nichž se mohou naši kli-
enti připravovat na život v chráněném 
bydlení, učit se žít samostatně a zvlá-
dat život v běžném prostředí. Byli by-
chom přece špatnými sociálními pra-
covníky, kdybychom jen otevřeli brány 
ústavního zařízení a pustili své klienty 
jen tak do světa. Víme, že tak jednodu-
chý život není a mohlo by to mít zcela 
opačný efekt, než o jaký usilujeme...
V současné době jsme majiteli sedmi 
rodinných domů, které jsme nakoupi-
li na realitním trhu, a před několika 
týdny byla zahájena výstavba dalších 
osmi nových domů na zelené louce, 
určených lidem vyžadujícím vysokou 
míru podpory (na realitním trhu bohu-
žel nejsou domy, které by byly dosta-
tečně přizpůsobené potřebám těchto 
lidí).                  

Jak transformační změny přijíma-
li (a přijímají) rodinní příslušníci 
nebo opatrovníci klientů a jak 
klienti samotní?

Žhavým tématem několika posledních let je pro řadu ústavních zařízení transformace 
v sociálních službách. Mezi ty, kteří začínali s transformačními změnami mezi první-
mi v České republice, patří nepochybně Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Stod v Plzeňském kraji. Mgr. Radek Rosenberger je jako vedoucí úseku sociálních 
služeb a zástupce ředitele součástí managementu a zároveň jedním z hybatelů proce-
su transformace v této organizaci. Působí však také jako externí odborník pro trans-
formaci ministerstva práce a sociálních věcí a je lektorem Centra podpory transfor-
mace. Vystudoval obor sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni, absolvoval 
také Pittsburgh International Children and Families Institute zřizovaný University of 
Pittsburgh a The Pressley Ridge Schools v USA a  znalosti v oboru psychologie si pro-
hluboval studiem na Středisku psychologických služeb v Brně. Jako erudovaného odborníka a zároveň 
člověka s cennými zkušenostmi z transformační praxe, jsme jej požádali o rozhovor. 

traNsforMace 
jako splátka 
spoleČeNskÉHo 
DluHu?

S R adkem RoSenbeRgRem nejen o naděj i  jménem „tR anSfoRmace“
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Počáteční změny, jimiž jsme prochá-
zeli, byly postupné a nebyly tak vidi-
telné. Ale přechod ke komunitnímu 
bydlení mnozí vnímali jako ohrožení. 
Zejména rodinní příslušníci a opatrov-
níci měli pochybnosti o tom, zda bude 
zachována dosavadní kvalita péče, 
jaké podpory se klientům bude dostá-
vat atd. Kolovala také řada dezinfor-
mací o tom, že naše organizace bude 
zcela zrušena, což pociťovali jako vel-
kou hrozbu. Proto jsme pořádali řadu 
informativních setkání, podrobně 
jsme je seznamovali s našimi zámě-
ry a vysvětlovali jim, že péče o jejich 
blízké bude zajištěna přinejmenším 
na stejné úrovni, nebo ještě lépe.  
U klientů to bylo jinak, protože oni 
neměli s čím srovnávat. Mnozí z nich 
nikdy nezažili nic jiného, než ústavní 
péči. Museli jsme je proto připravo-
vat na změnu jinak: nacvičovat s nimi 
nové situace, učit je soběstačnosti 
a motivovat je třeba i s pomocí jejich 
kamarádů a dalších klientů ze služby, 
kteří už bydleli v bytech nebo v chrá-
něném bydlení a chodili do práce, aby 
měli s čím srovnávat. 

A jak se k transformačnímu pro-
cesu stavěli samotní zaměstnanci 
vašeho domova?
U zaměstnanců to bylo mnoha pří-
padech dost podobné jako u rodičů 
nebo opatrovníků. Panovala obava 
ze změny, z toho, zda tato změna ne-
povede pro klienty k horšímu anebo 
podceňovali sami sebe v obavě, že se 
nebudou schopni naučit novým vě-
cem, báli se o své pracovní místo… 

Co vy sám vnímáte jako největší 
vklad transformace a pozitivní 
změnu v životech a životních pod-
mínkách klientů?
Především v tom, že klienti mohli vy-
stoupit z institucionální role, že se mo-
hou rozhodovat a kontrolovat vlastní 
život. Klienti o sobě rozhodují v takové 
míře, jak to dokáží, my je pouze pod-
porujeme tam, kde je třeba. Ponechali 
jsme jim však svobodu volby a schop-
nost rozhodovat se sami...   

V čem naopak spatřujete „slabá 
místa“ a úskalí transformačního 
procesu?

V transformaci 
žádná slabá mís-
ta nevidím, jsou 
tam jen pozitiva. 
Ale v samotném 
procesu transfor-
mace samozřej-
mě slabá místa 
jsou. Mnozí jej 
vnímají jako dra-
hý experiment, 
díky němuž se 
staví drahé domy 
pro ty, kteří spo-
lečnosti nic ne-

přinášejí. Pravda je však taková, že 
my tím jen napravujeme křivdy, jež se 
na těchto lidech páchaly v minulos-
ti, kdy museli žít s lidmi a v místech, 
která si sami nevybrali. Transformace 
přeci není jen o domech, ale přede-
vším o lidské důstojnosti. 

Na jaké problémy narážíte nejčas-
těji při přemísťování svých klien-
tů z ústavního zařízení do běžné 
domácnosti – samostatného 
bydlení? Jak jsou noví sousedé 
přijímání svým okolím? 
To je otázka na diplomovou práci! 
Samotný průběh pro nás nepředsta-
vuje žádný problém – je zpracovaná 
metodika jak postupuje příprava, ná-
cvik, schopnost klientů přizpůsobit 
se novému prostředí atd. Klient se do-
konce i sám podílí na zařízení a vyba-
vení svého nového domova (pomáhá 
s rekonstrukcí, úklidem, rozhoduje si 
o tom, jaké barvy stěn nebo nábytku 
by se mu líbily…). Více si svého bydle-
ní váží, protože je vnímají jako něco, 
na čem se sami aktivně podíleli a jsou 
schopni se pak v novém místě i lépe 
orientovat, čímž se minimalizují mož-
ná rizika. Kontakt s komunitou však 
už nebývá tak bezproblémový, což vy-
plývá z toho, že současná společnost 
dosud není zvyklá na běžné soužití 
s mentálně postiženými lidmi. Během 
dlouhých předešlých let jejich gheti-
zace zcela vymizel ze společnosti po-
cit solidarity, stále mezi lidmi panují 
předsudky pramenící hlavně z nezna-
losti a z neschopnosti umět s těmito 
lidmi komunikovat. 

Transformace určitě není jen 
o kvalitě bydlení a životních 
podmínkách lidí se zdravotním 
postižením, ale také o možnosti 
pracovního uplatnění. Daří se 
vám získávat pro klienty pracov-
ní místa anebo si v tomto směru 
musíte umět poradit sami? 
Samozřejmě, snažíme se nacházet 
na volném trhu práce místa pro naše 
klienty, ale v tom jsme úspěšní pouze 
částečně. Hodně nám pomohla napří-
klad spolupráce s výrobnou keramiky 
Lasselsberger v Chlumčanech, kde 
zaměstnávají naše klienty.  Desítky kli-
entů pracují v našich dílnách (máme 

vedlejší hospodářskou činnost, tak-
že mohou pracovat v naší svíčkárně, 
v keramické dílně, v šicí dílně, kde ši-
jeme relaxační polštáře, tašky a další 
textilní předměty a v dílně Šikovná 
myš, což je sociálně aktivizační služ-
ba, v níž mohou pracovat i zdravotně 
postižení lidé z okolí. 
V rámci procesu změny se však snaží-
me hledat pro naše klienty další pra-
covní možnosti v blízkosti jejich byd-
liště, jako jsou například údržba zele-
ně, úklid kancelářských prostor, nebo 
práce na farmě v Nýřanech a další. 

Domníváte se, že sociální služby 
v současném pojetí se dokáží fle-
xibilně přizpůsobovat společen-
ské poptávce? 
Myslím, že nedokáží. Už jen snaha 
o novelizaci zákona o sociálních služ-
bách naznačuje, že legislativci na-
příklad nechápou, jak jsou sociální 
služby nastaveny a jaké jsou potřeby 
těch, kteří pečují o zdravotně postiže-
né lidi doma. Stát nechápe jejich pro-
blémy a při ztrátě sil nebo finančních 
prostředků těmto lidem nezbývá nic 
jiného, než umístění svých blízkých 
do ústavní péče. Velmi potřebné jsou 
i manažerské změny. Je nedostatek 
vysoce specializovaných služeb pro 
lidi, kteří je potřebují, jako například 
autisté nebo další lidé, v souvislos-
ti se změnami v psychiatrické péči. 
Do péče resortu ministerstva práce 
a sociálních věcí přešlo mnoho lidí, 
kteří dříve patřili pod rezort zdravot-
nictví. Sociálním službám nyní chybí 
odborníci, schopní těmto lidem po-
moci a neexistuje ani jiný typ služby, 
v níž by mohli dostat potřebnou pod-
poru…

BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka a Radek Rosenberger

Rotunda  
– pohled z parčíku

Prodejna je součástí 
bytové zástavby  

– pohled z parkoviště
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projekt Mladí duchem
Mladí duchem (www.mladiduchem.cz) – 

projekt, který startuje od března 2014, si 

klade za cíl snadno dostupnou formou, 

blízkou mladším generacím  (Internet, 

Facebook) prezentovat široké veřejnos-

ti schopnosti a vitalitu seniorů při jejich 

aktivitách, jak v zařízeních sociální péče 

(Domovy pro seniory apod.) tak i v rámci 

Klubů seniorů a různých sdružení zabýva-

jících se touto oblastí…

Na rozdíl od jiných webů zaměřených na seniory je 
portál www.mladiduchem.cz koncipován výhradně 
na informace o aktivitách seniorů v pobytových zaří-
zeních – i mimo ně – v rámci celé ČR.
V sekci NABÍDKY pak je možno získat informace o na-
bídkách kulturních akcí, služeb či produktů.
Informační výstupy z www.mladiduchem.cz jsou 
zároveň prezentovány na Facebook – profil Senior-
-Book – Mladí duchem – touto formou tedy může i 
mladá generace „komunikovat“ se svými prarodiči 
apod. – tzn. sdílet informace o jejich aktivitách a ži-
votě obecně.
Na technické části projektu se podíleli odborníci z Vy-
soké školy báňské v Ostravě.
Vlastní obsah pak byl navržen ve spolupráci s firmou 

ABENA, která je i generálním partnerem projektu. Dal-
šími partnery jsou firma HEMAX a MK Market. 
Projekt podporuje Asociace poskytovatelů sociální 
péče ČR a Svaz důchodců ČR.
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V čem lze spatřovat hlavní pozitiva těch-
to změn? V rozmělňování „ústavních 
prvků“ sociální péče, tj. „humanizaci“ 
velkých zařízení anebo přechodem kli-
entů do nového typu bydlení. Mají tak 
možnost získat nejen větší životní kom-
fort, ale mohou také lépe rozvíjet svou 
samostatnost, své schopnosti a kompe-
tence. Většina z nich oceňuje jistě i mno-
hem větší míru soukromí a individua-
lizovaný přístup personálu i to, že mají 
blíž k běžnému životu. 
Rizika, o nichž se bohužel příliš nemlu-
ví, vyplývají z adaptační zátěže, plynoucí 
z přestěhování, změny místa bydliště, 
podmínek, spolubydlících, pečujících 
osob, jiného režimu a nových požadav-
ků na ně kladených. Zejména to hraje 
roli u klientů starších ročníků, vzhledem 
k tomu, že s věkem schopnost přizpůso-
bit se změnám a novému prostředí obec-
ně klesá, což je přirozené u lidí zcela 
zdravých, tím spíše pak u lidí zdravotně 
postižených.
Značné problémy mohou plynout také 
z větší míry svobody a menší míry kon-
troly nad volným časem klientů. Zvláště 
ve městech mohou ti mobilnější z nich 
na jedné ulici narazit hned na několik 
možností, kde se setkávat s lidmi, což je 
pro ně sice žádoucí,  avšak  přitom zá-
roveň s nežádoucími riziky, jako je třeba 
alkohol při návštěvách restaurací s no-
vými „přáteli“ a nově nabytou svobodou. 
Schopnost kontroly nad množstvím kon-
zumovaného alkoholu bývá problémem 
i pro běžné, zdravé občany, natož pro ty, 
kteří s pitím dosud neměli žádnou zku-
šenost a navíc mají vzhledem ke svému 
(mentálnímu) hendikepu často sníže-
nou schopnost sebekontroly. Kde končí 
a kde začíná jejich svoboda a kde míra 
zodpovědnosti těch, kteří o klienty v no-
vých podmínkách pečují?  
Myšlenka začlenění osob s postižením 
do společenství zdravých lidí, je beze-
sporu veskrze pozitivní. Zároveň si však 
nemůžeme zastírat další rizika, spjatá 
s tím, že lidé byť jen s lehkým mentál-
ním postižením, bývají častějším objek-
tem zneužívání, než je tomu u zdravé 
populace. Může jít o zneužívání finanční  
(snadné vylákání finančních obnosů růz-
né výše, zlákání k nevýhodným půjčkám 
a nákupům i  k drobné trestné činnosti 
ve formě krádeží aj.). Schopnost kritic-
kého zhodnocení situace je u těchto 
lidí snížena, a proto se také dají snadno 
zmanipulovat a  mohou se do něčeho 
zaplést. Motivem může být třeba i jen 

jejich prostá potřeba nebo touha získat 
„přátelství“  navádějících osob, touha 
být přijat ostatními „do party“…
Lidé s mentálním postižením se častěji 
než zdravá populace stávají objekty se-
xuálního zneužívání. Jejich schopnost 
rozpoznat projev sexuálního zneužívání, 
je snížená. Mnohdy se zneužívaný i brání 
přijmout pravdivé vysvětlení celé situa-
ce, neuvědomuje si, co se s ním děje,  že 
je v situaci nebo ve vztahu, který je pro  
něj nevýhodný.
Mnozí klienti ústavních zařízení soci-
álních služeb trpí často hned několika 
zdravotními problémy a přes veškerou 
péči ošetřovatelského personálu se je-
jich zdravotní stav s postupujícím věkem 
zhoršuje. Jiní mají zcela specifické zdra-
votní problémy, vyžadující stálou odbor-
nou péči, kterou lze lépe garantovat tam, 
kde jsou zdravotničtí odborníci neustále 
„po ruce“. Což je sa-
mozřejmě problém 
v samostatných by-
tech nebo v odlouče-
ných místech mimo 
dosah zdravotníků, 
kde by na dodržová-
ní zdravotního režimu klientů měl dbát 
personál přímé péče. Ale může to vše 
být v jeho silách a může nést za případné 
zdravotní následky zodpovědnost, pokud 
osamostatněný klient nedodržuje léčeb-
ný režim?    
K dalším „bílým místům“ transformace 
patří fakt, že mnozí z klientů, kteří opus-
tili ústavní zařízení, si jen obtížně hledají 
naplňující způsob trávení volného času. 
Ve velkých domovech, jež dříve obývali, 
nacházeli nebo nacházejí v mnohem 
větší míře osoby, s nimiž mohli kdykoliv 
zapříst řeč, každý den se mohli zapojo-
vat do činnosti nejrůznějších zájmových 
kroužků nebo aktivit, vybírat si z pestré 
nabídky, která přichází odjinud anebo 
jen tak pozorovat pohyb kolem sebe. 
V „ústavním“ zařízení sociální péče se 
pořád něco děje, stále někdo přichází, 
odchází, nebo jenom prochází kolem… 
Těm, kteří ve velkém společenství lidí 
vyrostli anebo strávili dlouhé roky, může 
tento velký „cvrkot“ přece jen trošku 
chybět. Každý člověk je jiný, a některým 
z klientů (těm společenštějším typům), 
může náhlá změna s nezvyklou mírou 
klidu, ticha a soukromí v novém, malém 
domku, kde bydlí jen několik málo osob, 
tak trochu „nadbývat“. Třebaže obecně 
jsme my lidé „teritoriálními bytostmi“, 
jež potřebují svůj prostor a soukromí.

S osamostatňováním lidí se zdravotním 
postižením souvisí ještě jedna potíž, 
a tou je jejich zaměstnávání. Mnohá zaří-
zení sociálních služeb, která prošla nebo 
procházejí transformací, to řeší pře-
vážně tak, že zřizují vlastní dílny nebo 
pracoviště, kde mohou lidé se zdravot-
ním postižením nacházet uplatnění. Už 
mají zkušenost s tím, že hledat pro ně 
místo na volném trhu práce, je zejména 
v oblastech s vysokou nezaměstnanos-
tí téměř nadlidský výkon. A pokud se 
přece jen najde zaměstnavatel ochotný 
zaměstnávat osoby se zdravotním (men-
tálním) postižením, pak může být jeho 
dobrý skutek po zásluze potrestán hned 
v zárodku na příslušném úřadu práce, 
který má samozřejmě v popisu dosazo-
vat na taková „volná místa“ ty, kteří jsou 
v jeho evidenci jako uchazeči o pracovní 
místo. Což zpravidla lidé s mentálním 

postižením nejsou… 
Ale i když lidé se 
zdravotním (men-
tálním) postižením 
chtějí být zařazeni 
do evidence ucha-
zečů o zaměstná-

ní, úřady práce se brání udílet dotace 
na zaměstnávání takto postižených lidí. 
V tomto směru dosud chybí účinná pod-
pora státu, neboť těžko lze začleňovat 
lidi se zdravotním postižením do běžné-
ho života, když pro ně nejsme schopni 
nalézt adekvátní uplatnění. Argument, 
že přece přednostní právo na práci by 
měli mít lidé zdraví, kteří živí rodiny, 
z lidskoprávního hlediska neobstojí, 
neboť i podle obecných zásad Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postiže-
ním mají i tito lidé právo na „úplné zapo-
jení a začlenění do společnosti“ a také 
právo na „rovné příležitosti.“      
Při naplňování procesu transformace 
v sociálních službách se často ukazuje, 
jak malá je dosud mezioborová prováza-
nost. Jak málo pozornosti bylo zatím vě-
nováno hlubokým analýzám skutečných 
možností a potřeb v oblasti sociálních 
služeb, a to jak z hlediska těch, kterých 
se týkají především – klientů a jejich opa-
trovníků, tak těch, kteří by měli o jejich 
blaho pečovat: odborníků v sociálních 
službách, zdravotníků a psychologů, vy-
chovatelů, zřizovatelů i legislativců, ale 
v neposlední řadě také ekonomů. 
Ale vlak transformace už se rozjel plnou 
parou. Teď je jen otázkou, jestli strojve-
doucí dokáže přibrzdit tam, kde má trať 
příliš ostré zatáčky…             Marie Fröde 

Pravděpodobně nikdo, kdo se dnes pohybuje v oblasti sociálních služeb, nezpochybňuje fakt, že snahy 
o to, aby se zlepšily životní podmínky zdravotně postižených lidí, žijících v ústavních zařízeních, jsou 
potřebné a přínosné. S tímto procesem, jenž je u nás v posledních letech zahrnován pod pojem „transfor-
mace“, však také souvisí mnoho otazníků, vyvěrajících z „transformační“ praxe. Řada z nich pramení ze 
skutečnosti, že proces transformace je mnohdy vnímán jako nutnost přikázaná „shora“, bez ohledu na 
mínění odborníků sociální praxe (sociálních pracovníků, zdravotníků, psychologů a dalších), ale často  
i těch, jichž se transformační změny bezprostředně týkají, tedy klientů samotných a jejich blízkých.

„bílá Místa“ 
traNsforMace

S osamostatňováním lidí se 
zdravotním postižením sou-

visí ještě jedna potíž, a tou je 
jejich zaměstnávání. 
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buDoucNost
ukáže…

V létě loňského roku byly v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava – zahájeny dva transformační projekty financované z evropských fondů prostřednic-
tvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost: Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek a Podpora procesu transformace 
Domova Barevný svět. Zatímco v Moravskoslezském kraji i jinde v republice již existuje mnoho 
příkladů úspěšného přechodu z ústavní ke komunitní formě poskytování sociálních služeb, 
v Ostravě jde v podstatě o nový krok, týkající se největšího poskytovatele sociálních služeb 
ve městě. 

NázOry, DisKuze

Součástí obou výše uvedených pro-
jektů je intenzivní příprava zaměst-
nanců na transformační změny 
v organizaci a v jejích jednotlivých 
zařízeních a samozřejmě také dů-
kladná analýza potřeb klientů, kteří 
jsou v centru pozornosti tohoto pro-
cesu a připravovaných změn. Jedině 
na jejím základě lze získat dokona-
lý přehled o tom, jak si v současné 
době dokážou poradit v běžných ob-
lastech svého života, například s ko-
munikací, se vztahy, s péčí o sebe 
i o domácnost, ale také s tím, jak 
se cítí v oblasti osobního uplatnění 
a jak jsou spokojeni se svým živo-
tem. Na analýze spolupracovali ved-
le klientů také jejich rodiče a opat-
rovníci, důvěrníci, pracovníci v soci-
álních službách, sociální pracovníci, 
zdravotníci, psycholog, vychovatelé 
i učitelé ve školách. 
Cílem analýzy bylo hlavně zjištění 
nezbytné míry podpory jednotli-
vých klientů: jak velká je jejich po-
třeba, ve kterých oblastech, jaká je 
jejich mobilita, kolik a jakých typů 
kompenzačních pomůcek je pro ně 
potřeba, jaké bezbariérové vybave-
ní atd., jaký mají kontakt s rodinou 

a v jaké míře se 
o ně jejich nej-
bližší zajímají, 
což jde samo-
zřejmě také ruku 
v ruce s jejich 
dalšími kontakty 
a společenskými 
vazbami. 
V čele týmu, 
jenž se zabýval 
zpracováním 
analýz potřeb 
klientů v Domo-
vě Barevný svět 
ostravského 
Čtyřlístku, stojí 
vedoucí zařízení 
paní Mgr. Ivana 
Kostková s týmem odborných pra-
covníků. Při analýze se mimo jiné 
ukázalo, že ze současných 111 kli-
entů domova potřebuje drtivá větši-
na z nich (devadesát čtyři!) vysokou 
míru podpory, čtyřicet dva klientů 
nemá vůbec žádný kontakt s rodi-
nou, čtyřiačtyřicet z nich se naopak 
dostane buď pravidelně, nebo ales-
poň občas domů, zbývající mají mi-
nimální kontakt se svými blízkými, 

kteří je jenom 
čas od času při-
jdou navštívit… 
V analýze potřeb 
klientů se pra-
covníci Domova 
Barevný svět za-
měřili také na to, 
kolik z nich si 
plní nějakou kaž- 
dodenní povin-
nost (docházku 
do školy, práci 
v sociálně tera-
peutické dílně, 
zaměstnání…). 
Ukázalo se, že 
pouze 37 klientů 
má nějaké pravi-
delné povinnos-
ti, mezi něž se 
však nepočítají 
jejich volnočaso-

vé zájmové aktivity (sport, výtvarné, 
taneční, hudební a jiné).
Z analýz jednoznačně vyplynulo, že  
je třeba podstatně rozšířit nabídku 
zaměstnání pro lidí se zdravotním 
postižením, aby se mohli dostat 
i do veřejných služeb a dokázali je 
využít. Dosud se tak děje většinou 
pouze uměle a v omezené míře 
v rámci možností samotné orga-
nizace, poskytovatele sociálních 
služeb. Je proto nutné hledat další 
příležitosti k uplatnění zdravotně 
postižených lidí na trhu práce, na-
bízet jim smysluplnou a především 
systematickou činnost, která by na-
plňovala jejich čas. Takové jsou po-
třeby i snahy. 
Bohužel v regionu, kde statisticky 
patří míra nezaměstnanosti všeo-
becně k nejvyšším v republice, je 
nabídka pracovních příležitostí pro 
zdravotně postižené přímo tragická.  
Nebudou-li tedy transformační pro-
ces provázet ruku v ruce také pro-
jekty spojené s vytvářením nových 
pracovních příležitostí pro zdravot-
ně postižené ve formě sociálních 
podniků nebo chráněných dílen, 
představuje tento problém jednu 
z největších slabin transformačních 
snah a úsilí o začleňování zdravotně 
postižených lidí do normální společ-
nosti. 
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Domov Barevný svět je největším 
zařízením ostravského Čtyřlístku, 
v němž žije nejvíce klientů přede-
vším mladého a středního věku. Vize 
budoucnosti je taková, že by klienti 
měli mít pohodlnější a samostatněj-
ší bydlení jinde, v menších domcích, 
kde by také mohli najít více soukro-
mí a na druhé straně dostávat kva-
litnější služby. 
Ukazuje se, že díky analýze jejich po-
třeb mohou klienti daleko lépe formu-
lovat a rozvíjet své osobní cíle. Při roz-
hovoru s jednou z klientek, jež pečuje 
o své domácí zvířátko, se například 
ukázalo, že by možná měla velmi dob-
rý vztah k péči o zvířata, ale dosud ne-
měla příležitost se o tom přesvědčit 
jinde, neboť žije v ústavním zařízení 
ve městě a neměla kde takovou zkuše-
nost získat. Zjišťuje se, že mnoho lidí 
zatím nemělo možnost vyzkoušet si 
něco nového (a jiného), co by je bavilo 
a zároveň jim dalo možnost vlastního 
uplatnění a seberealizace. „Musíme 
jim tedy nabízet možnost vyzkoušet 
si a získávat praktické zkušenosti…“ 
dodává paní Ivana Kostková.       
Díky analýze se však také ukázalo, 
že nejen Domov Barevný svět, ale 
celá organizace jako taková potře-
buje odborníky na jiný způsob ko-
munikace. Naléhavě chybí odborník 
na alternativní komunikaci, aby vů-
bec bylo možné zjistit přání a potře-

by klientů, kteří nejsou schopní ver-
bálního vyjadřování, což nepochyb-
ně není problém jenom ve Čtyřlíst-
ku, ale i na mnoha dalších místech, 
kde se na transformační proces te-
prve připravují.
I když budou klienti bydlet jinde, 
v menších zařízeních, neznamená 

to, že péče o ně bude méně kvalit-
ní. Podpora jim bude poskytována 
vždy v takové míře, jakou potřebují, 
což se samozřejmě týká i podává-
ní léků, různých typů stravy podle 
jejich potřeb, na něž musí být brán 
rovněž zřetel. Na druhé straně bude 
omezená podpora klienta tam, kde 
to může zvládat sám, což bude sa-
mozřejmě jednodušší a rychlejší. 
Připravované změny v nastavení 
a podmínkách poskytovaných soci-
álních služeb přirozeně vyvolávají 
nejistotu a obavy také ze strany ro-
dičů a opatrovníků, kteří nechápou, 
proč by se měl měnit systém ústavní 
péče, když na vysoké odborné úrov-
ni poskytuje kvalitní, dobře fungují-
cí služby za přijatelnou cenu, s nimiž 
jsou spokojeni jak jejich blízcí, tak 
klienti samotní. Právě jim je tedy tře-
ba trpělivě vysvětlovat, že služby bu-
dou poskytovány jiným způsobem, 
více individualizovaným, odpoví-
dajícím přesně potřebám klientů, 
o něž bude stále pečovat kvalifiko-
vaný personál. Snad postupně lépe 
pochopí a přijmou i fakt, že jejich 
blízkým se zdravotním postižením 
možná bude dělat větší radost, když 
si budou umět sami nakoupit, uvařit 
kávu anebo připravit oběd (což jim 
také zaplní nějaký čas), než chodit 
do společné jídelny „k hotovému“.            
A jak se k transformačnímu proce-
su stavějí zaměstnanci? Mgr. Ivana 
Kostková přiznává, že všichni jsou 
vlastně na začátku. Začínají se vzdě-
lávat v kurzech, kde získávají po-
třebné informace a také si zvykají 
na myšlenku, že v budoucnosti může 
být všechno trochu jinak. „Musíme 
s nimi diskutovat o tom, že jejich 
práce bude mít jinou formu, budou 
pracovat v podmínkách komunit-

ního bydlení, kdy budou klienti 
přecházet do přirozeného prostře-
dí. Ujišťujeme je také o tom, že jim 
kvůli transformaci nehrozí ztráta 
zaměstnání, spíše naopak, bude 
potřeba více pracovních míst v ob-
lasti přímé péče. Poskytované služ-
by však budou muset být ve vztahu 
ke klientům pružnější, flexibilnější. 
Budeme je tedy muset více motivo-
vat, vysvětlovat, aby věřili tomu, že 
mnozí klienti jsou schopní žít v běž-
ném prostředí, ale s potřebnou pod-
porou, kterou potřebují a o niž určitě 
nepřijdou.“
V tomto směru tedy stojí Čtyřlístek 
na začátku. Teprve budoucnost však 
ukáže, jak úspěšné budou všechny 
plánované změny a jaké nové zkuše-
nosti v praxi přinesou. 

Text a ilustrační foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ
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buDu v buDecH,
Nebo NebuDu?

Pracovala jsem s klienty, 
kteří žili v Domově na Bu-
dech od roku 1968. Většina 
z nich si prošla kolečkem 
kojeneckého ústavu, ústa-
vu pro mentálně postižené 
děti, ústavem pro mentálně 
postižené dospělé. Spekt-
rum klientů bylo různoro-
dé, z devadesáti procent 
trpěli těžkým a hlubokým 
mentálním postižením, 
těžkými psychiatrickými chorobami, 
které jim neumožňovaly zařadit se 
do běžného života svých vrstevníků. 
Oněch devadesát procent klientů ni-
kdy nepoznalo, co to je mít domov, 
jaké to je, když jste nemocní a sedí 
vedle vás máma, Vánoce trávíte s ro-
dinou. Pro těchto devadesát procent 
klientů byla ta, která pohladila, zale-
pila rozbité koleno nebo pochválila, 
některá z týmu poskytujícího klien-
tovi péči. Byl to personál domova, 
jenž se za klienta postavil, když se 
mu rodinní příslušníci snažili i to 
málo peněz, co mu zbývalo, sebrat.
Z padesáti klientů, s nimiž jsem pra-
covala, jich mělo pět plnou způsobi-
lost k právním úkonům, zbylí byli zce-
la způsobilosti zbaveni. Klienti, kteří 
v domově žili pomalu čtyřicet let, se 
měli díky pilotnímu projektu trans-
formace během pěti transformač-
ních let přesunout do nového typu 
poskytovaných sociálních služeb. 
V oficiálním dokumentu uveřej-
něném na stránkách Ministerstva 
práce a sociálních věcí se říká: 
„Hlavním záměrem aktivit v rám-
ci procesu „Podpora transformace 
sociálních služeb“ a Integrovaného 
operačního programu je podpořit 
a pilotně ověřit transformaci služeb 
sociální péče na základě individuál-
ně určených potřeb uživatelů sociál-
ních služeb, umožnit jejich aktivní 
zapojení se na trh práce a do společ-
nosti a přispět k realizaci deinstitu-
cionalizace pobytových zařízení so-
ciálních služeb v České republice.“
Ve výše citovaném textu mě zaujala 
jedna věta  „...na základě individuál-
ně určených potřeb uživatelů sociál-
ních služeb.“
Tak se ptám, kdo se v roce 2007 ptal 

klientů Domova Buda, jaká 
mají přání, touhy a potře-
by? Odpovím si sama. Ni-
kdo.
V roce 2007 jsem již dva 
a půl roku v tomto domově 
pracovala jako vrchní sest-
ra. A o připravované trans-
formaci jsem se dozvěděla 
díky internetu a článku 
„Postižení jdou z ústavů. 
Dostanou byty“ (http://

aktualne.centrum.cz/domaci/spo-
lecnost/clanek.phtml?id=363499). 
Stejně jako mí kolegové. Ze dne 
na den jsme se všichni – klienti, opa-
trovníci i zaměstnanci stali spíše 
obětí současného systému než jeho 
aktivními reformátory.
Bohužel se neustále potýkáme s po-
zůstatky minulosti v podobě velkých 
zařízení, jež nezaručují klientům do-
statek soukromí. 
Dalším, a ne malým problémem, je 
navracení způsobilosti k právním 
úkonům klientům, kteří byli této 
způsobilosti kdysi zbaveni. Tento 
proces je během na dlouhou trať 
a ne vždy s vítězným koncem pro kli-
enta. Není to však vinou liknavosti 
odpovědných pracovníků domovů.
 Již od střední školy jsem se učila, že 
mentální retardace je postižení, při 
němž dochází k zaostávání vývoje 
rozumových schopností, k odlišné-
mu vývoji některých psychických 
vlastností a k poruchám v adaptač-
ním chování. Mentálním postižením 
nebo mentální retardací je nazývá-
no trvalé snížení rozumových schop-
ností, které vzniklo v důsledku orga-
nického poškození mozku. Není to 
nemoc, ale trvalý stav. (zdroj: http://
cs.wikipedia.org/)
Jak by mohl klientovi na rozumové 
úrovni tříletého dítěte soudce vrá-
tit způsobilost k právním úkonům? 
Tento dotaz mi položila soudkyně 
při vynášení rozsudku, kdy jsme se 
účastnili soudního jednání o částeč-
ném navrácení právní způsobilosti 
klientovi.
Jednomu z klientů, jenž byl plně 
způsobilý k právním úkonům a ne-
chtěl žít v domově, jsme zařídili by-
dlení v Kolíně. Měl stálý příjem, těšil 

se, jak si najde práci, bude chodit 
na pivo.
Po dvou měsících jsem tohoto kli-
enta jela identifikovat za asistence 
Policie ČR po srážce s vlakem. Uví-
tání na okresním oddělení Policie 
ČR nebylo nijak vstřícné. Otázky 
a nařčení typu: „Jak jste mohli pána 
pustit z ústavu? Kdo vám k tomu dal 
svolení? To, co se stalo, je vaše od-
povědnost!“ byly velice nepříjemné. 
A pohled na klienta v márnici ještě 
nepříjemnější. Pár dnů jsem přemýš-
lela, jaký smysl má moje práce. 
Jsou klienti, kteří nemají zájem 
opustit „velké ústavy“.  Z vlastní zku-
šenosti vím, že právě toto je pro ně 
mnohdy jediný domov, jenž během 
svého života poznali a personál do-
mova je pro ně jediná rodina, kte-
rou mají. Máme právo brát jim pocit 
domova a nutit je žít v jiných pod-
mínkách? Také klienti, jimž nový 
způsob života nevyhovuje, potřebují 
mít jistotu, že se kdykoli mohou vrá-
tit do svého „domova“, který znají.  
Řešení vidím v přizpůsobení těchto 
velkých zařízení individuálním po-
třebám jednotlivých klientů, v jejich 
přebudování, jež snížením počtu 
klientů poskytne dostatek soukro-
mí, ale hlavně nenaruší pocit jistoty 
a bezpečí.
Nikdo si nedovede představit, jaké 
pocity mě obcházely, když si klient 
odešel na vycházku do nedaleké 
vesničky a mě volali z oddělení po-

Transformace sociálních služeb, tři slova, která během posledních sedmi let působí 
na někoho jako zaklínadlo, v někom vzbuzuje emoce a rozpaky. Já sama se pohybuji 
někde uprostřed.   
Na potřebě transformace sociálních služeb se shodneme všichni, kterých se problema-
tika sociálních služeb dotýká. 

moje vlaStní zkušenoSt S tRanSfoRmací
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licie v Havlíčkově Brodě, kam klient 
dojel. Vrátil se po tříměsíční hospi-
talizaci. Vidina života ve městě, kte-
rý již měl za sebou, pro něho byla 
podle jeho slov nesnesitelná.
Díky podrobné analýze, vycházející 
z individuálních potřeb jednotlivých 
klientů, došlo zhruba po dvou letech 
ke změně, kdy byl v rámci pilotního 
projektu transformace vypuštěn  
Domov Buda z projektu transforma-
ce a změněn na domov se zvláštním 
režimem.
Prvním krokem transformace by 
měla být úprava stále ještě roztříš-
těné a nedostatečně propracované 
legislativy, kdy je třeba dořešit právě 
situace týkající se oblasti způsobi-
losti k právním úkonům a vyřešení 
problematiky opatrovnictví. 
Sociální služby jsou nedostatečně fi-
nančně zajištěny, potíže ve financo-
vání probíhající transformaci ohro-
žují. Faktem je, že náklady na pro-
voz při přechodu na nový typ služeb 
vzrůstají zhruba o pětinu. 
Transformaci vidím ve zvýšení do-
stupnosti terénních a ambulantních 
služeb pro lidi se zdravotním posti-
žením. Hrozbou úspěšného průbě-
hu procesu transformace sociálních 
služeb je diskriminační a stigmati-
zační atmosféra, panující v naší spo-
lečnosti vůči seniorům a lidem se 
zdravotním postižením. 
Dalším krokem je vytvoření skuteč-
ně fungujícího provázaného systé-
mu zdravotních a sociálních služeb. 
Vytvoření podmínek, které by zdra-
votně postiženým umožnily opě-
tovné začlenění do každodenního 
společenského a pracovního života. 
V současné době celosvětově probí-
hající krize je pro lidi se zdravotním 
postižením málo pracovních příle-
žitostí. Proto je jejich začleňování 
do běžné společnosti těžší.  
Neméně důležité je zajištění bezpeč-
nosti klientů žijících v bytech a dom-
cích s minimální podporou personá-
lu před „šmejdy“, kteří mají „jedinou 
pracovní náplň“: okrádání zdravot-
ně postižených a seniorů.
Franz Kafka kdysi řekl: „Snad exis-
tuje jen jeden hlavní hřích - netrpě-
livost. Kvůli netrpělivosti jsme byli 
vyhnáni z ráje, kvůli netrpělivosti 
se nemůžeme vrátit.“ Když zmizí 
všechny „velké ústavy“, kam se vrátí 
klient, pokud mu „nový život“ nevy-
hovuje? 
V procesu transformace máme před 
sebou ještě dlouhou cestu. Toto 
není proces, který by se dal zvlád-
nout v horizontu pěti nebo šesti let, 
s nímž pilotní program počítal. Ne-
trpělivost a zbrklost může nenávrat-
ně poškodit klienty, pracovníky, ale 
i transformační proces jako takový. 
Což by byla obrovská chyba. 

Bc. Lenka Hasnedlová

z DOmOVa

proČ se 
Zlobit?
1.  Ročník tuRna je ve hře člověče nezlob Se 

V jednom ze zařízení Centra sociální 
pomoci Litoměřice, p. o., proběhla  
velmi vydařená akce – 1. ročník Tur-
naje ve hře Člověče nezlob se!  Turnaj 
se konal 18. 2. 2014 v Domově sociál-
ní péče Chotěšov a zúčastnily se ho 

další domovy Centra so-
ciální pomoci Litoměřice. 
Utkalo se družstvo DD Číž-
kovice, DNP Křešice,  DNZ 
Liběšice a DNS Čížkovice.
Nadšenci o tuto hru za-
plnili jídelnu ještě před 
rozlosováním hráčů k jed-
notlivým stolům. Proběhlo 
upřesnění pravidel, rozlo-
sování a na to zavládlo 
pravé „herní šílenství“. Ně-
kdo vyznával hru v klidu, 
jiný se snažil rozptylovat 
soupeře komentováním jednotlivých 
hodů či tahů. Ve vzduchu bylo cítit 
lehce jiskřící napětí. Hráči, kteří do-
hráli dříve, obklopili stoly těch, u kte-
rých se hra protahovala. K atmosféře 
soutěžního napětí nechyběly „dobře 
míněné rady“ budoucím soupeřům. 
Nebyla nouze o výbuchy smíchu, 

či smutné úsměvy prohrávajících.   
Finále s napětím sledovali všichni 
členové družstev, kde se rozhodova-
lo mezi dvěma domovy. Po urputném 
boji zvítězil pan Jaromír Koucký z DD 
Libochovice, na druhém místě se 

umístil pan Bernard Ho-
lub a třetí příčku obsadila 
paní Mária Ladičová, oba 
z DSP Chotěšov.
Pořadatelé nezapomněli 
na nikoho a každý zúčast-
něný si nějakou upomín-
ku na příjemné odpoled-
ne odnesl domů.
Moc bychom si přáli, aby 
se  podobných  akcí v na-
šem domově zúčastnil  
minimálně takový počet 
soutěžících jako v tom-
to  zajímavém boji. Všem 

ještě jednou díky za aktivní zapojení 
do turnaje a pomoc zaměstnanců do-
mova.

Bc. Andrea Krčmářová
vedoucí domova

Domov sociální péče Chotěšov
Centrum sociální pomoci  

Litoměřice, p.o.
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Jak může také vypadat

totalitNí 
iDeologie

Krátce před vánoci se v redakční 
poště objevila zpráva s názvem Ini-
ciativa za svět bez ústavů. Text zprá-
vy dává zřetelně najevo, že jediný 
správný svět, v němž se dá žít, je ten, 
v němž žádné ústavy nebudou. Ne-
překvapuje, že mezi signatáři jsou 
lidé, kteří se dobře živí na tzv. trans-
formaci sociálních služeb. Za vlast-
ní chléb vezdejší je třeba pilně bojo-
vat maje na praporu vznešenou ideu 
péče o bližního. Poněkud mě však 
udivilo, že mezi signatáři je i ředitel 
jednoho takového ústavu. Asi po-
chopil, jak je jeho role ošklivá a tak 
hodlá v nejbližší době na svůj post 
rezignovat, aby mohl své poznatky 
uplatnit v boji proti institucím. Nebo 
že by vycítil nějakou možnost, jak 
získat další dotace? Kdo ví. Třeba 
mu křivdím a ve své přízemnosti si 
nedovedu představit jeho ušlechti-
lou motivaci.

Z textu Iniciativy je patrný černobílý 
pohled na svět. Jednoznačně dává 
najevo, co je špatné a co je dobré. 
O svých tvrzeních nemá iniciativa 
žádné pochybnosti. Tak jako kaž-
dá totalitní ideologie nepochybuje 
o svých postulátech.

Již ve druhém odstavci se čtenář 
dozví, že život v ústavu není dobrý. 
Kategorické tvrzení, které nepřipou-
ští jinou možnost. Tak to prostě je, 
a lidé, co v ústavech spokojeně žijí, 
jsou zřejmě jenom pomýlenci, kteří 
ještě nepochopili svatou zvěst.

Dále se dozvídáme, že nikdo ne-
chce v ústavu bydlet. Další katego-
rické tvrzení, které opomíjí realitu. 
Ve skutečnosti jsou na mnohé ústa-
vy pořadníky. V řadě zemí si lidé dob-
rovolně platí pobyt ve špičkových 
ústavech, jejichž vybavení předčí 
pětihvězdičkové hotely. I tady jdou 
lidé dobrovolně do ústavu, když cítí, 
že už se sami o sebe postarat nedo-
káží. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří 
by v ústavech být neměli a nemuse-
li. Tak pátrejte po příčinách, které 
to způsobují, a bojujte za jejich od-
stranění. A nevnucujte lidem jediné 
správné řešení. Dejte jim možnost, 

aby si mohli vybírat z široké palety 
sociálních služeb. Možnost volby je 
ovšem něco, co totalitní ideologie 
není ochotna připouštět.

„Všichni chtějí raději zůstat blízko 
své rodině a kamarádům. Pro všech-
ny je lepší žít tam, kde vyrostl a kde 
to zná.“ Poněkud stylisticky kostr-
baté. Ale opět lživé a demagogické. 
Někdo nemá rodinu a ani kamarády. 
Mnozí nechtějí žít tam, kde vyrostli 
a kde to znají.  Pro mnohé je lepší 
dobrý ústav než dysfunkční rodina. 
Mnozí by dali přednost dobrému 
ústavu před putováním z jedné pěs-
tounské rodiny do druhé, před hroz-
bou zneužívání a týrání. Řadě děti 
by bylo lépe v dobrém ústavu než 
v pěstounské rodině, kde je odměna 
za pěstounskou péči jediným pří-
jmem rodiny. Mnozí jednoduše ne-
chtějí zatěžovat své blízké, a proto 
volí ústav. Někteří třeba mají obavy 
z péče svých blízkých, a proto jdou 
do ústavu.

Je dobře, že Iniciativa chce pomáhat 
lidem, kteří v ústavech žít nechtě-
jí. Bylo by také dobře, aby nechala 
na pokoji ty, kteří v nich žít chtějí. Je 
špatně, že Iniciativa chce šmahem 
zavírat ústavy a nestavět nové. Je 
špatně, že iniciativa ignoruje reálný 
stav a možnosti společnosti i sociál-
ních služeb a vytváří sen o jakémsi 
slunečním státě, „kde všichni žijí 
spolu a vzájemně si pomáhají“. A je 
pravděpodobné, že kdyby společ-
nost vyslyšela signatáře, že by mno-
zí lidé s postižením a mnozí senioři 
zůstali bez pomoci.

A konečně bych chtěl signatáře ujis-
tit, že většina lidí, kteří ještě vníma-
jí tento svět, nepotřebuje, aby jim 
pomáhali říct svůj názor, a dokáže 
bojovat za své potřeby. A stejně tak 
nepotřebuje, aby někdo bez pověře-
ní a z vlastní iniciativy mluvil jejich 
jménem. Je opět znakem totalitních 
ideologií, že mluví za jiné, aniž by 
tito jiní o to stáli.

Co je ovšem typické pro všechny 
iniciativy tohoto typu, že schází ja-

kákoliv ekonomická rozvaha. Neby-
la zpracována žádná studie, která 
by porovnávala náklady na ústavní 
péči s náklady na jiné druhy sociál-
ních služeb. Bojovníci proti ústavům 
tvrdí, že nejsou žádné důkazy, že by 
komunitní modely péče byly náklad-
nější než institucionální. Ovšem, jak 
sami uvádějí, za předpokladu, že se 
porovnání uskutečňuje na základě 
komparabilních potřeb uživatelů 
služeb a komparabilní kvality péče. 
Když si tuto mazanou terminologii 
převedeme do srozumitelného jazy-
ka, tak zjistíme jediné: Je to pěkně 
drahé, ale ti lidé se budou mít skvě-
le. A v reálu by to pravděpodobně 
znamenalo, že zrušení ústavů by vy-
volalo prudký růst nákladů na soci-
ální služby.

Zatím schází jakýkoliv ekonomický 
i sociologický rozbor transformač-
ních kroků, které už byly v České 
republice uskutečněny. Zatím jsme 
nečetli nic jiného než ódy. Přesto 
Iniciativa tlačí na rušení ústavů, 
aniž by bylo důkladně vyhodno-
ceno, co transformace skutečně 
přinesla, zda vyvolané problémy 
nebudou příliš velké a jejich řeše-
ní nákladné. A tato země má vážné 
sociální trable, které se budou ještě 
zostřovat. Jeden a půl milionu lidí 
na hranici bídy a problémy s tím 
souvisící. Např. neexistence soci-
álního bydlení. Nemožnost vyžít 
na slušné úrovni z průměrného dů-
chodu. Atd., atd. V této situaci jsou 
apely dožadující se světa bez ústa-
vů poněkud mimo mísu. Ale mož-
ná, že až signatáři navštíví přísluš-
ná vládní místa, že se jim dostane 
vlídného ujištění, že peníze na další 
deinstitucionalizaci se samozřejmě 
naleznou. Neboť tato vláda zatím 
slíbila každému všechno. Kde na to 
vezme, to neví (ponechám stranou 
vágní vyjádření typu: „Zlepšíme 
výběr daní.“) To ví jen Bůh a Svatý 
Václav.

Nelobbuji za ústavy, lobbuji jen za 
zdravý rozum.

Ing. Vladimír Hanzl
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Úřad městkého obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz totiž nepovolil občan-
skému sdružení výjimku z Tržního 
řádu, jenž stánkový prodej na území 
centra Ostravy zakazuje. Manažerka 
sdružení a zároveň autorka projektu 
pojízdné kavárny, ing. Ivana Martáko-
vá, samozřejmě o zákazu stánkového 
prodeje zakotveného v tržním řádu 
města, věděla. „O povolení výjimky 
jsme žádali již před devíti měsíci. Ob-
vod ji ale zamítl.“ 
Redaktorka České televize, která 
natáčela o projektu pojízdné ka-
várny reportáž, požádala místosta-
rostu městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, Dalibora Mouku 
o vysvětlení, jaké důvody vedly rad-
nici k zamítnutí žádosti o povolení 
výjimky ze zákazu stánkového pro-
deje. Dostalo se jí tohoto vysvětlení: 
„…I kdyby došlo k vyjednání krát-
kodobé výjimky, mohli by se ozvat 
ti, kterým byla výjimka zamítnuta. 
Vypadá to hezky, ale nechtěl bych 
vytvářet konkurenci ka-
menným provozovnám…“  
Občanské sdružení se 
však tímto neúspěchem 
nedalo odradit a obrátilo 
se přímo na ostravský ma-
gistrát, kde bude trvat dal-
ších několik týdnů, než se 
žádost o udělení výjimky 
z Tržního řádu projedná. 
Do doby, než bude schvá-
lena, však pojízdná ka-
várna Mental Café nesmí 
do ulic. 
Designérská firma Respi-
ro, sídlící ve slavné ostrav-
ské Špačkově vile v sou-
sedství největšího a také 
nejoblíbenějšího ostrav-
ského parku – Komenské-

ho sadů, v této situaci občanskému 
sdružení Kulturní Ostrava podala 
pomocnou ruku a nabídla prostor 
na zahradě své vily, kde by mohla po-
jízdná kavárna Mental Café alespoň 
zkušebně zahájit svůj provoz. Ukáza-
lo se však, že ani tam zdravotně po-
stižení lidé kávu prodávat nemohou, 
neboť zákaz stánkového prodeje 
na území centra města se vztahuje 
i na soukromé pozemky… 
Na tento projekt, podporující za-
městnávání lidí se zdravotním posti-
žením, přispělo sedmdesátitisícovou 
dotací statutární město Ostrava, ná-
kup „coffee biku“ finančně podpořila 
také společnost ArcelorMittal Ostra-
va. Do provozu kavárny na speciálně 
upraveném kole je zapojeno deset 
klientů ostravského Čtyřlístku, kteří 
ve městě s obrovskou nezaměstna-
ností nemohou sehnat práci a jimž 
občanské sdružení Kulturní Ostrava 
touto formou nabídlo skvělou pra-
covní příležitost. „Bydlím v chráně-

ném bydlení v Ostravě-Martinově 
a tohle měla být moje první práce. 
Moc jsem se na ni těšil. Prodávat 
kávu je můj sen,“ přiznává dvaatřice-
tiletý Michal Čuda, který nejen šlape 
do pedálů kola pojízdné kavárny, ale 
také se naučil vařit a podávat dobrou 
kávu. Na svou premiéru „za pultem“ 
se hodně těšila i patnáctiletá Maruš-
ka Laciová z Domova Barevný svět. 
Pojízdná kavárna Mental Café je pro 
desítku klientů ostravského Čtyřlíst-
ku důležitým krokem do života, díky 
němuž se naučí nejen připravovat 
kávu a komunikovat s lidmi, ale také 
si vydělat trochu peněz. 
„Pojízdná verze kavárny Mental Café 
je podle nás dobré řešení. Předsudky 
a stereotypy brání některým lidem 
přijít do kamenné kavárny, kde by je 
tito lidé obsluhovali. Na ulici je to ale 
jiné,“ usmívá se sympatická provozní 
kavárny Alžběta Kosová.
A jak to nakonec se „zakázanou“ pre-
miérou pojízdné kavárny dopadlo? 

Šálkem kávy ji v zahra-
dě Špačkovy vily oficiál-
ně pokřtila paní Monika 
Pěnčíková, zastupující při 
této slavnostní příležitosti 
významného podporova-
tele projektu, společnost 
ArcelorMittal Ostrava a. s.  
Protentokrát se káva 
v pojízdné kavárně Men-
tal Café podávala všem 
přítomným hostům zdar-
ma a za zavřenou bránou 
do zahrady. Ovšem v opti-
mistické naději, že příště 
už to bude jinak a hlavně 
opravdu v ostravských uli-
cích… 

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ  

kDYž ÚŘeDNí šiMl 
ZaŘeHtá

aneb proČ v ostravĚ
NevYjela 

pojíZDNá kavárNa 
Nad některými věcmi občas zůstává rozum stát, a to obzvlášť ve chvílích, když úřední šiml  
z plna hrdla zařehtá. Právě to se stalo začátkem letošního března v Ostravě, kde chtělo občan-
ské sdružení Kulturní Ostrava rozšířit svůj projekt Mental Café, do něhož již více než dva roky 
úspěšně zapojuje především klienty ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním 
postižením, kteří pracují v několika ostravských kavárnách. Letos chtěla Kulturní Ostrava 
přijít s novým nápadem a vyjet do ulic s „coffee bikem“, čili pojízdnou kavárnou, aby klienti 
Čtyřlístku mohli nabízet kávu také kolemjdoucím přímo v ostravských ulicích a parcích. Svou 
premiéru měla mít pojízdná kavárna letos 4. března, ale nakonec bylo všechno trochu jinak…
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V posledních letech se na nás obrátilo 
překvapivé množství pracovníků z ob-
lasti sociálně zdravotních služeb se 
stejným problémem: Inspektoři a in-
spektorky kvality sociálních služeb 
opakovaně požadují, aby osoby s de-
mencí byly seznámeny s podmínkami 
služby alternativní formou, například 
pomocí piktogramů, obrázků. Úko-
lem pracovníků je, aby žadateli o služ-
bu vše vysvětlili a srozumitelnost po-
daných sdělení si následně ověřili, 
předložili důkazy. K danému účelu by 
dle doporučení některých inspektorů 
měla být zpracována podrobná směr-
nice, která bude pro pracovníky záro-
veň metodickým materiálem, podle 
kterého budou vždy postupovat. Ten-
to problém nakonec musel řešit i náš 
odborný interprofesionální tým speci-
alizující se na péči o osoby s demencí. 
Ani my jsme nebyli v komunikaci s in-
spektorkami kvality služeb úspěšní. 
Během „výslechu“, ke kterému byly 
kolegyně zvány, nedokázaly vysvětlit 
podstatu problému. Konečně i mezi 
inspektory přeci musí být lidé, kteří 
při dotazování osob s demencí na zá-
ležitosti související s poskytováním 
služby, čelí stejným problémům, pro-
blémům s porozuměním mluvenému 
či psanému slovu. Rádi bychom proto 
tímto dokumentem otevřeli diskuzi 
a hledali řešení ve prospěch kvality 
sociálních služeb, péče poskytované 
osobám s demencí a přispěli k podpo-
ře pracovníků služeb, kteří se s tímto 
problémem potýkají.

PoSuZováNÍ kvalIty PÉČE PRo 
oSoby S DEMENcÍ

Prostřednictvím sociálních služeb je 
zajišťována pomoc a péče.1 Aniž by-
chom zpochybňovali zákon a bránili 
snaze o nastavení funkčního systému 
zajišťování kvality služeb, vycházíme 
z předpokladu, že péče je proces, kte-
rý nemá jednoznačné hranice. Péči 
nelze jednoznačně definovat pomocí 

1 http://www.mpsv.cz/cs/9 

paragrafů, metodik a pravidel, jednou 
provždy pro všechny lidi a pro všechny 
situace. Spousta činností, které v péči 
vykonáváme, má otevřený konec.2 
Domlouváme se na řešení, zkoušíme 
různé cesty, zapojujeme další lidi, 
využíváme techniky a pomůcky, aby-
chom zlepšili nebo zachovali kvalitu 
života člověka. Není to snadno zapa-
matovatelný lineární postup, který 
se jednou pečlivě naučíme, a potom 
ho můžeme donekonečna opakovat. 
Pokud se z lidí nestanou těla a z těl 
předměty, budeme zacházet s velkou 
mírou nejistoty a nepředvídatelnosti. 
Každá situace je specifická, určená 
lidmi, podmínkami, místem, časem, 
předměty a vztahy, ve kterých se ode-
hrává. Také nemoc hraje svou roli. 
V nemoci je obtížné, někdy nemožné 
řídit svoje tělo, porozumět například 
mluvenému či psanému slovu, gestu 
nebo třeba obrázku. Může být těžké 
rozhodovat o svém životě i v těch nej-
běžnějších činnostech. Ať už se jedná 
o Alzheimerovu chorobu, o potíže se 
srdcem či hybností, o cukrovku, ane-
bo o všechny tyto nemoci dohromady, 
tělo si často dělá svoje, třeba i něco 
jiného, než jsme se rozhodli nebo 

2 Mol Annemarie, The Logic of Care: 
Health and the Problem of Patient 
Choice, Oxford, Routledge Press, 2008. 
ISBN 0-415-45343-7

bychom si přáli. Jsou nemoci, které 
nám nedovolí pečlivě a svobodně zvá-
žit všechny argumenty, všechna pro 
i proti. A přestože člověk podmínkám 
poskytování služby neporozuměl, 
službu potřebuje. Co v takové situa-
ci udělat? Nemusí to být pracovník 
sociálních služeb, kdo brání zájemci 
o službu porozumět smlouvě, nabíd-
ce činností anebo přímo uplatňování 
vlastních práv či vůle, může to být na-
příklad Alzheimerova choroba nebo 
jiná nemoc způsobující demenci. Je 
na čase smířit se s tím, že nemoc je 
významným aktérem při poskytování 
a hodnocení kvality sociálně zdravot-
ních služeb, a je potřeba brát ji vážně. 

Lidem s demencí je zpravidla poskyto-
vána ústavní péče v sociálním zaříze-
ní proto, že nejsou schopni žít samo-
statně ve svém domácím prostředí. 
Tedy proto, že jejich kognitivní funkce 
(zejména paměť, myšlení, schopnost 
orientace a poznávání) jsou postiže-
né natolik, že světu kolem sebe a jed-
notlivým jeho aspektům nerozumí, 
nechápou je, nepamatují si je,  nejsou 
schopni se orientovat. Kdyby toho byli 
schopni, nebyli by zpravidla v zaří-
zení, ale zůstali by doma.  Nerozumí 
mnoha informacím, a pokud jim po-
rozumí, zpravidla je záhy zapomenou. 
Naše studie ukazuje, že lidé s demen-

jak koMuNikovat 
v trojÚHelNíku:
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cí představují více než 95 % obyvatelů 
domovů se zvláštním režimem. Tito 
lidé  potřebují péči zaškolených pra-
covníků, kteří umí na situace týka-
jící se bezprostřední péče reagovat, 
a to i s ohledem na momentální stav 
člověka s demencí. Tyto dovednosti 
získávají kontinuálním vzděláváním, 
ochotou učit se a systematickým ve-
dením týmu, ale nelze je detailně po-
psat, neboť každý člověk s demencí 
je jiný a vyžaduje individualizovanou 
péči. Míra autonomie se v konkrétních 
situacích do určité míry vždy znovu 
vyjednává, opírajíc se o existující stra-
tegie, které pomáhají udržet určité 
pozice, prosazovat vůli, ale výsledek 
není nikdy jistý. Rozhodování a čin-
nosti, které člověk vykonává, jsou 
součástí rozsáhlé sítě vztahů, zcela 
konkrétních interakcí v určitém pro-
středí a čase (Latour 1986, Law 1991, 
Mol 2008) 3. Jsou produktem této sítě. 
V prostředí dlouhodobé péče je třeba 
opustit abstraktní pojetí autonomie, 
je třeba se zaměřit na zcela konkrétní 
interakce v určitém prostředí a čase 
(Agich 2013)4. Domníváme se, že ta-
kovým způsobem lze práva osob s de-
mencí chránit mnohem účinněji, než 
kontrolou porozumění smlouvě o po-
skytování služby. Také kontrola pláno-
vání a poskytování služby s ohledem 
na individuální potřeby každého člo-
věka by v tomto ohledu měla doznat 
změn. Požadavek, aby lidé s demencí 
formulovali pro sebe významný, malý, 
konkrétní realistický cíl, který se týká 
chování, něčeho, co chtějí, nikoli ne-

3 Law J.: A Sociology of Monsters: 
Essays on Power, Technology and 
Domination, SOCIOLOGICAL REVIEW 
MONOGRAPH 38, Routledge, London, 
1991

 Latour, B. (1986): The powers of 
association. In: J. Law, ed.: Power, 
action and belief: A new sociology of 
knowledge? London: Routledge and 
Kegan Paul

 Mol A.: The Logic of Care: Health and 
the Problem of Patient Choice, Oxford, 
Routledge Press, 2008

4 Agich, G.J.: Dependence and Autono-
my in Old Age: An Ethical Framework 
for Long Term Care, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 2003

chtějí, přičemž do-
sažení tohoto cíle je 
musí stát úsilí, jak se 
uvádí v Průvodci po-
skytovatele, je často 
nesplnitelný (a snad 
i nesmyslný). Pracov-
níci v sociálních služ-
bách se tak pravdě-
podobně dopouštějí 
jednoho z nejčastěj-
ších omylů uváděné-
ho v Průvodci: „Cíle 
navrhuje pracovník, 
čímž bere klientovi 
iniciativu a možnost 
formulovat vlastní 
představy vlastními 

slovy.“ 5 Standardy kvality péče MPSV 
zdůrazňují racionální svobodnou vol-
bu, neboť požadují porozumění ob-
sahu a důsledkům poskytované služ-
by, schopnost uvažování v  logickém 
rámci (analýza situace - popis potřeb 
- definice cíle - akční plán - prostředky - 
monitoring a hodnocení). Tuto schop-
nost lidé s demencí postupně ztrácejí, 
přesto, nebo právě proto je třeba, aby-
chom hledali jiné způsoby, jak podpo-
rovat a chránit jejich důstojnost.

vZáJEMNý RESPEkt  
PřI ZaJIšťováNÍ kvalIty PÉČE

Dobří pečující akceptují nejistotu 
a proměnlivost potřeb lidí a s tím 
spojených činností, které je třeba vy-
konávat. Stejně jako lidé, o které pe-
čují, pracovníci v sociálních službách 
konají, jednají a rozhodují ve složité 
síti zvyků a rituálů každodenního ži-
vota, tvořeného mnoha vztahy a vzá-
jemnými reakcemi. Právě ty jsou pro 
ně zdrojem informací o tom, co člo-
věk aktuálně (nebo dlouhodobě) po-
třebuje. V této složité síti vztahů má 
autonomie každého člověka svoje 
limity dané nejrůznějšími příčinami 
– nemocí, smlouvou, finančními zdro-
ji, informacemi, znalostmi. Možnost 
volit, vybírat a rozhodovat v každo-
denních činnostech při poskytování 
péče – projevovat se autonomně – je 
pro pracovníky stejně důležitá, jako 
pro lidi, o které pečují. Lidé, kteří pra-
cují v sociálních službách, se zavazují 
k dodržování standardů kvality, poslá-
ní, vize a cílů organizace a k dodržová-
ní etického kodexu. V každodenních 
činnostech mají tak například na zá-
kladě principu zachování důstojnosti 
projevovat respekt k lidem, o které 
pečují – vnímat je jako lidské bytosti 
s jejich životní historií, budoucností, 
vztahy s ostatními lidmi, s jejich zku-

5 Zavádění Standardů kvality sociálních 
služeb do praxe, Průvodce poskytova-
tele, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, 2002, dostupné na http://www.
mpsv.cz/files/clanky/5964/pruvodce.
pdf  

šenostmi, společenským postavením 
a uznáním, kterého kdy dosáhli ve své 
profesi nebo jinak. Také inspektoři so-
ciálních služeb se etickým kodexem 
zavazují respektovat lidská práva při 
všech činnostech souvisejících s vý-
konem inspekce. Bez předpojatosti 
a s respektem mají naslouchat jak uži-
vatelům, tak pracovníkům sociálních 
služeb. Zavazují se, že kvalitu služby 
budou ověřovat odborně, objektivně 
a v případě, že nebudou moci či ne-
budou umět určitou situaci posoudit, 
jsou povinni se poradit s odborníkem. 
Zavazují se také k podpoře pracovní-
ků v jejich úsilí zvyšovat kvalitu sociál-
ních služeb.6 Je těžké popsat a vyme-
zit, jak se dělá dobrá péče, poskytuje 
kvalitní sociální služba. Obecná vyme-
zení daná zákonem, metodikou a pra-
vidly nemohou dostatečně konkrétně, 
jedinečně zohlednit každou situaci. 
Dobré a špatné, vhodné a nevhodné, 
se v péči střídá, proměňuje, co pomá-
há dnes, může zítra škodit, co týdny 
dobře fungovalo, je teď potřeba vyne-
chat, co řekl jeden z členů týmu, ne-
musí ostatní potvrdit, pohled, úsměv, 
dotyk, který přinášel uklidnění, najed-
nou nepůsobí... To všechno je velká 
morální i praktická výzva pro pečující 
profesionály, pro lidi, kteří jejich péči 
přijímají i pro inspektory sociálních 
služeb, kteří mají kvalitu poskytova-
ných služeb ověřovat. Také naše auto-
nomie má svoje limity, také my jsme 
na sobě vzájemně závislí. 

Dana Hradcová

Vážení čtenáři, pokud vás zajímá toto 
téma, prosíme vás o odpovědi na ná-
sledující otázky. Odpovědi prosím 
zasílejte na email: redakce@marcom-
-praha.cz
Na otázky k diskuzi můžete odpově-
dět i prostřednictvím www.rezidencni-
pece.cz

otáZky k DISkuZI:

1. Jaké jsou nejčastější otázky a pro-
blémy spojené s posuzováním kva-
lity sociálních služeb pro osoby 
s demencí?

2. Je odborná způsobilost inspekto-
rů sociálních služeb v oblasti péče 
o osoby s demencí dostatečná pro 
posuzování kvality poskytované 
sociálně zdravotní péče?

3. Je možný dialog mezi inspekcí 
a poskytovatelem, který by vedl 
k rozvoji kvality služeb pro osoby 
s demencí?

4. Jaký je přínos inspekcí, a to jak 
s ohledem na jejich efektivnost 
(zlepšení služby), tak i cost-benefit 
(přínos v poměru k nákladům)?

5. Považujete za užitečné zkoumat prů-
běh, výsledky a dopad inspekcí?

6 http://www.mpsv.cz/files/clan-
ky/6893/eticky_kodex.pdf 

Náš program Bon appetit  
– radost z jídla v dlouhodobé péči

Ilustrační foto Petr Králík



Strana 16ze zahraNičÍ

Dvě ze tří dětí umístěných do pěs-
tounské péče se vrací do své původní 
rodiny  během dvou let. Ostatní však 
mohou strávit dlouhou dobu v pěs-
tounské péči při čekání na adopci 
nebo jiné stálé uspořádání. Asi 30 % 
dětí v pěstounské péči má vážné 
emoční, behaviorální nebo vývojové 
problémy. V USA bylo publikováno 
velké množství studií týkajících se 
zneužívání a týrání dětí v pěstoun-
ské péči. Jejich reprezentativní pře-
hled s uvedením hlavních zjištění je 
uveden ve studii A Critical Look At 
The Foster Care Systém.
Velkou pozornost v loňském roce 
vyvolala studie Los Angeles Times, 
která se zabývala situací v systému 
privátní pěstounské péče. Tento 
systém zavedl stát Kalifornie před 
27 lety, když zprivatizoval část pěs-
tounské péče v naději, že bude lépe 
sloužit dětem a bude méně náklad-
ná. Dnes je však tento systém ná-
kladnější a pro dětí nebezpečnější 
než byl systém řízený státem. Autor 
studie tvrdí, že dětí žijící v domác-
nostech řízených privátními agentu-
rami mají třikrát větší pravděpodob-
nost než děti ve státním systému, že 
se stanou oběťmi fyzického, emoč-
ního nebo sexuálního zneužívání.
Přítok peněz do systému privátní 
pěstounské péče – nyní asi 400 mi-
lionů dolarů ročně – se pro některé 
agentury stal podnětem k tomu, aby 
na potřeby dětí vydávaly co nejmé-
ně, a snažily se nacpat do pěstoun-
ských domácností co nejvíce dětí. 
Soukromé agentury se při nedostat-
ku pěstounských domácností spo-
kojují prakticky s jakýmikoliv ucha-
zeči – s dlouhodobě nezaměstnaný-
mi i s trestanými lidmi. Los Angeles 
Times popisuje případ dvouletého 
děvčátka Aiden, které bylo umístě-
né spolu se svými dvěma staršími 
sourozenci u nezaměstnaného páru 
v Apple Valley. Pár byl najat a dozo-

rován soukromou agenturou. Soci- 
ální pracovníci schválili pár jako 
pěstouny, přestože na ženu byly stíž-
nosti kvůli zneužívání dětí a přesto-
že její partner byl znám jako drogo-
vě závislý člen místního gangu. Poz-
ději policie zjistila, že pár přeměnil 
svou garáž na pěstírnu marihuany. 
Jiný třináctiletý svěřenec zmíněné-
ho páru si stěžoval na horké lince, 
že pár konzumuje drogy a bije Aiden 
a její sourozence. Sociální pracovní-
ci okresu i privátní agentura přesto 
nezasáhli. V červnu 2010 byla Aiden 
přivezena do nemocnice v komatu 
s vážnými poraněními břicha, frak-
turou lebky a poraněním mozku. 
Pěstounský pár byl uznán vinným 
z týrání dítěte. Muž dostal osm let 
a žena podmíněný trest. Aiden je 
slepá na jedno oko a mentálně po-
stižená. Žije teď se svým otcem, kte-
rému byly děti svěřeny do péče.
V kalifornském systému pěstounské 
péče končí v důsledku zneužívání, 
zanedbávání nebo opuštění více 
než 59 tisíc dětí. Většina z nich je 
umístěna u příbuzných.  Zbytek jde 
do skupinových domovů nebo do in-
dividuálních domácností, které jsou 
řízeny buď privátně nebo prostřed-
nictvím státu či okresu. Poptávka 
po pěstounských domácnostech da-
leko překračuje disponibilní počet 
a není neobvyklé, že sociální pra-
covníci uskuteční až 100 hovorů než 
naleznou volnou postel.
Pěstouni v Kalifornii dostávají 748 
dolarů měsíčně na životní náklady 
dítěte. V některých pěstounských 
domácnostech je však tato částka 
jediným příjmem rodiny. V 80. le-
tech minulého století byly základem 
péče v Kalifornii skupinové domovy,  
v nichž roční náklady na 1 dítě do-
sahovaly částky 25 800 dolarů. Zá-
konodárci došli k závěru, že charity, 
církve a komunitní skupiny budou 
efektivnější a svižnější než vládní 

byrokracie. Dali jim tedy možnost 
nabírat pěstouny a najímat vlastní 
sociální pracovníky. Zákon poskytu-
je cca 1870 dolarů měsíčně na péči 
o každé dítě a na pokrytí administ-
rativních nákladů. Pěstouni dosta-
nou cca 40 % z této částky a zbytek 
zůstává agentuře na platy sociálních 
pracovníků, nájem kanceláří a jiné 
výdaje. Tato legislativa samozřejmě 
přispěla k zvýšení zájmu komunit-
ních skupin o pěstounský systém. 
Netrvalo však dlouho a někteří pod-
nikatelé zjistili, že na pěstounském 
systému lze báječně vydělávat.
Los Angeles Times uvádí příklad 
jednoho takového podnikavce, kte-
rý opustil dosavadní povolání pro-
dejce koberců a vlasové kosmetiky 
a v r. 1989 založil agenturu United 
Care, jejíž správní radu naplnil svý-
mi přáteli a příbuznými. United  Care 
se stala jednou největších agentur 
v okrese Los Angeles, která se roč-
ně stará cca o 800 dětí a v r. 2009 
získala z kapes daňových poplatní-
ků 5,5 milionu dolarů. Plat majitele 
agentury činil ve stejném roce 175 
tisíc dolarů. Měnou tohoto systému 
jsou děti, klíčem k získání jejich vět-
šího počtu a vydělání více peněz, je 
nalezení ochotných pěstounů.
United Care pořádala soutěže pro 
pěstouny, v nichž mohli vyhrát plav-
bu luxusní lodí za doporučení no-
vých uchazečů. Více než polovina 
pěstounů najatých agenturou měla 
problémy se zákonem. Los Angeles 
Times  uvádějí příklad  pěstounky 
Barkerové, na kterou už byla vzne-
sena řada stížností kvůli týrání dětí, 
a která po několikahodinovém opí-
jení umlátila svou dva a půlletou 
svěřenku. Státní úřednici potrestali 
United Care maximální možnou po-
kutou, která činila 150 dolarů. Pěs-
tounku soud uznal vinnou z vraždy 
2. stupně a čeká na vynesení roz-
sudku. Tento případ poskytuje po-

pŘíbĚHY
z PěSTOUNSKé PéČE v USa
V nějaké formě pěstounské péče se v současné době nachází více než půl milionu 
amerických dětí. Počet dětí umisťovaných v pěstounské péči neustále  roste, zatímco 
počet pěstounských rodin vykazuje zřetelnou tendenci k poklesu. To vede k tomu, že 
se zvyšuje počet dětí, které jsou svěřovány do péče různých institucí. Přibližně dvě 
třetiny populace v pěstounské péči tvoří afro-americké děti. Důvody pro umístění 
do pěstounské péče tvoří především zneužívání dětí a jejich zanedbávání, vážné pro-
blémy v chování dítěte a dále různé rodičovské problémy, jako je opuštění domác-
nosti, nemoc, uvěznění, AIDS, alkoholismus, drogová závislost a smrt.
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dle zmíněných novin příklad toho, 
jak špatně monitorovaný a pasivní 
je systém kalifornské privátní pěs-
tounské péče. Systém produkuje 
spoustu papírů a údajů, přičemž 
současně nedokáže zobrazit skuteč-
né životní podmínky dětí.
Sociální pracovnice  z United  Care 
měla navštěvovat  Barkerovu  rodi-
nu každý týden. Podle platných pra-
videl by neměla sociální pracovnice 
monitorovat více než 15 dětí v pěs-
tounské péči současně. V tomto pří-
padě tomu tak nebylo, dotyčná pra-
covnice byla zaměstnána u tří pěs-
tounských agentur najednou, což 
je obvyklý jev i u jiných pracovníků. 
Podle písemných zpráv sociální pra-
covnice do Barkerovy rodiny údajně 
každý týden docházela a opakovaně 
psala, že utýrané děvčátko je šťast-
né a těší se dobrému zdraví. Přitom 
na horké telefonní lince se hromadi-
ly stížnosti uvádějící, že Barkerovi 
týrají svěřené děti. Okresní sociální 
pracovníci navštěvovali rodinu jed-
nou měsíčně a dokonce doporučili 
adopci holčičky. Adopce by přinesla 
dodatečných 10 tisíc dolarů pro Uni-
ted  Care a další peníze navíc pro 
Barkerovy.
Sociální pracovníci ve snaze najít 
domov pro děti často problémy pře-
hlížejí a při hodnocení domácností 
jdou pouze po povrchu, a pokud se 
vynoří problém, tak ho raději pře-
hlédnou. Jejich základní snahou zů-
stává to, aby neklesal počet pěstoun-
ských rodin.
Los Angeles Times uzavírají svou 
studii konstatováním, že kaliforn-
ský privatizovaný systém je horší 
než jeho protějšek řízený státem. 
Děti v privátně řízeném systému zů-
stávají déle než v jiných typech do-
movů a jsou daleko častěji přesuno-
vány k jiným pěstounům.
Kalifornie musí každý rok prokázat, 
že 99,68 % jejich dětí v pěstounské 
péči není týráno či zneužíváno, a to 
proto, aby získala příslušnou fede-
rální dotaci. Oficiálně se jí to daří. 
Los Angeles Times ovšem poukazu-
jí na to, že příslušné zprávy vykazují 
pouze data za tři čtvrtletí, že nejsou 
zodpovídány dotazy týkající se zne-
užívání nebo zanedbávání dětí a že 
široce publikované případy usmr-
cených nebo vážně zraněných dětí 
v pěstounské péči nenacházejí svůj 
odraz v oficiální statistice.

Ing. Vladimír Hanzl

literatura: 
Garrett Therolf: Private foster care 
system intended to save children 
endangers some, Los Angeles Times, 
December 18,2013
Rick Thoma: A Critical Look At Foster 
Care System: How Widespread a Prob-
lem?, www.Liftingtheveil.org/foster04.
htm, 2005
Foster Care: American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry, 2012

z DOmOVa

seNi cup 
po DevátÉ

V loňském roce v Havlíčkově Brodě 
soutěžilo 16 družstev a první místo 
získalo Centrum pobytových a te-
rénních služeb Zbůch.  Zeptali jsme 
se Romana Sudy, kouče týmu:

Zúčastníte se opět? 
Pokud budeme pozváni, rádi se opět 
zúčastníme.  

Jak se na turnaj připravujete?  
V rámci našeho sportovního oddílu 
se připravujeme pravidelně v růz-
ných sportovních odvětvích. Fotbal 
hrajeme jako doplňkový sport v rám-
ci přípravy.

Chystáte se obhájit vítězství? 
Pro nás je nejdůležitější možnost se 
akce zúčastnit, a pokud by se nám 
podařilo umístění na stupních vítě-
zů, tak budeme rádi. Vítězství v loň-
ském ročníku pro nás bylo milým 
překvapení a rádi si tyto pocity opět 
prožijeme, pokud nám to soupeři 
dovolí.

Organizátor turnaje Seni Cup, firma 
Bella Bohemia, žádná nová pravidla 
nepřipravuje, opět to bude turnaj 
v malé kopané,  a na vítěze budou 
čekat zajímavé dárky. Ale ani ostatní 

soupeřící nezůstanou zkrátka. A pro 
všechny návštěvníky bude připrave-
ný zábavný program.  

Populární fotbalový turnaj pro zdravotně postižené SENI CUP 
proběhne již po deváté, a to  4. 6. v  Havlíčkově Brodě. Orga-
nizátor turnaje, Bella Bohemia, již pilně připravuje program. 
Tradičně se turnaje zúčastní (již po sedmé) Antonín Panenka, 
autor nejdrzejší penalty v historii světového fotbalu.

co JE SENI cuP
SENI CUP je mezinárodní fotbalová liga postižených osob. Projekt,  který spo-
lečnost TZMO S.A. pořádá od roku 2000, začal na území Polska, časem se liga 
rozšířila i do dalších zemí, např. do Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Slovenska, Ně-
mecka. V České republice se první ročník uskutečnil v roce 2006 díky Bella 
Bohemia s. r. o., která je dceřinou společností TZMO S.A. v České republice.
více informací získáte na www.seni.cz
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systém rezidenční péče v usa 
Na OTázKy REzIDENČNÍ PéČE ODPOvÍDá  DR. S. LaLa. a. STRaUSSNER 

Náš časopis se věnuje problema-
tice rezidenční péče v ČR. Jaká je 
role, postavení a zastoupení soci-
álních pracovníků v amerických 
rezidenčních zařízeních?
Téměř všechna americká pobytová 
zařízení zaměstnávají sociální pra-
covníky. Ti sice nemají vysoký sociál-
ní status a nezastávají ani dobře pla-
cená místa, jejich zaměstnání je však 
profesně a osobně uspokojuje, neboť 
poskytují potřebné služby obyvate-
lům těchto zařízení i jejich rodinným 
příslušníkům.

Jaké změny prodělala ve vaší 
zemi sociální práce od roku 
2000?
Jednou z největších změn je důraz 
na praxi založenou na znalostech, 
což znamená, že sociální pracovníci 
se seznamují s nejnovějšími poznatky 
výzkumu o osobách, o které pečují. 
Nejsem si ale jistá, jak moc se to pro-
mítá i do jejich péče. Od roku 2000 se 
věnuje mnohem více pozornosti té-
matu stigma a jeho působení na růz-
né skupiny klientů, právě tak jako 
fyzického a psychického týrání těch-
to zranitelných skupin. Hodně pozor-
nosti se věnuje i různorodosti těchto 
skupin, včetně genderových, kultur-
ních a etnických rozdílů.  Rostoucí 
populace imigrantů ve Spojených 
státech v posledních desetiletích vy-
volala otázku specifických potřeb 
těchto skupin v různých pobytových 
zařízeních. Například jedna z nejrych-
leji rostoucích skupin jsou imigranti 
z Asie – skupina, která své rodinné 
příslušníky do pobytových zařízení 
dříve neumisťovala, nyní tak však činí 
stále častěji. Takže je třeba, aby soci-
ální pracovníci a další zaměstnanci 
rozuměli odlišným kulturám a učili 
se nové jazyky.

Jak je možné se v tomto oboru 
vzdělávat?
V USA existují tři stupně vzdělávání 
sociálních pracovníků:
a) Bakaláři. Studium trvá čtyři roky, 
přičemž v posledních dvou letech stu-
denti navštěvují kursy sociální práce 
a zároveň absolvují praxi v nezisko-
vých či jiných zařízeních. 
b) Magistři. Po získání bakalářského 
titulu (který nemusí být v oboru) stu-
dují studenti další dva roky na uni-
verzitě a absolvují rozsáhlou praxi. 
Magisterské vzdělání je bráno jako 
nejdůležitější. Tito magistři sociální 
práce mohou svoji práci vykonávat 
ve většině amerických států. Pouze 
ti, kteří vykonají státní zkoušky (které 
se ovšem stát od státu liší), získávají 

titul „licencovaných sociálních pra-
covníků“. Některé programy umožňu-
jí studium při zaměstnání, jsou delší, 
ale všechny nabízejí podobný studijní 
program.
c) Doktorandi. Ti získávají titul doktor 
(doktorát sociální práce). Podle jed-
notlivých škol zde existují dvě hlavní 
specializace – výzkum sociální práce 
nebo zaměření na klinické a adminis-
trativní činnosti. 
Navíc máme mnoho specializova-
ných postgraduálních kursů a kursů 
dalšího vzdělávání. V průběhu dvou-
letého magisterského studia se pros-
tě nelze naučit vše.

Jsou sociální pracovníci za svoji 
práci dostatečně oceňováni?
Tak jako v mnoha jiných zemích, 
i v Americe jsou sociální pracovníci 
podhodnoceni, zvláště když vezme-
me do úvahy vysoké vzdělání nutné 
k tomu, aby se člověk stal licencova-
ným sociálním pracovníkem. Souvi-
sí to také s tím, že jde o zaměstnání 
vykonávané převážně ženami, ale 
také s tím, že mnozí naši klienti jsou 

lidé s nízkými příjmy a nízkým soci-
álním statusem. Takže na trhu práce 
nemáme vysokou finanční hodnotu. 
Nicméně mnozí sociální pracovníci 
jsou zaměstnáváni buď na celý nebo 
na částečný úvazek komerčními fir-
mami, kde si vydělají mnohem více. 
Roste například počet seniorů, jejichž 
děti žijí v jiném americkém státě. Tyto 
děti mohou zaměstnat sociálního 
pracovníka, který se o jejich rodiče 
stará a poskytuje jim zdravotní a soci-
ální péči, kterou potřebují. Nebo i na-
opak: starší rodiče mohou zaměstnat 
sociálního pracovníka, aby odpoví-
dajícím způsobem pečoval o jejich 
děti, trpící závažným fyzickým nebo 
psychickým onemocněním, zvláště 
pak, když oni sami se stávají závis-
lými na péči nebo ví, že umřou dřív  
než ony.

Jak se u vás daří slaďovat sociál-
ní a zdravotní péči?
Sociální pracovníci jsou vycvičeni 
k tomu, aby spojovali nebo koordino-
vali různé druhy služeb. Programy, od-
dělující sociální služby, léčení soma-
tických onemocnění a psychiatrickou 
péči o jedince a jejich rodiny nejsou 
efektivní. Stále naléhavěji se ukazuje 
potřeba celostního tréninku tak, aby 
byly zachyceny všechny potřeby klien-
tů, zvláště pak těch v pobytových za-
řízeních. Zatímco sociální pracovníci 
si už dříve uvědomovali nutnost dívat 
se na lidi z takové systémové, celostní 
perspektivy, dnes jsou takto vzdělá-
vány i jiné profese, zvláště zdravotní 
sestry. Může to sice přinášet nové pro-
fesní konflikty, nicméně výsledkem 
bude lepší péče o klienty pobytových 
zařízení.

V USA existují velké rozdíly mezi 
jednotlivými státy v podmínkách 
a praxi sociální práce. Jaké jsou 
výhody a nevýhody takového 
stavu?
I když se přidělování licencí mezi vše-
mi padesáti státy americké Unie liší, 
vzdělávání sociálních pracovníků je 
regulováno jimi samotnými a všech-
ny školy sociální práce musejí splňo-
vat stejné nároky bez ohledu na to, 
kde se nacházejí. Rada pro vzdělávání 
v sociální práci (The Council on Social 
Work Education) je profesní sdružení, 
které akredituje každou školu posky-
tující bakalářské nebo magisterské 
vzdělání v oboru. Takže vaše vzdělá-
ní i výkon vaší profese budou velmi 
podobné bez pohledu na to, v jakém 
americkém státě žijete – zda v New 
Yorku, v Kalifornii či na Havaji.
Existují však státy, které profesní 

Prof. Dr. S. Lala A. Straussner, vý-
značná americká odbornice věnu-
jící se výzkumu a výuce sociální 
práce na New York University Silver 
School of Social Work, zakladatel-
ka a editorka odborného časopisu 
Journal of Social Work Practice in 
the Addictions. Jako stipendistka 
Fulbright Foundation přednášela 
v zimním semestru akademického 
roku 2013/2014 na Fakultě sociál-
ních studií Masarykovy univerzi-
ty v Brně a hostovala na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy  
v Praze.
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licenci nevyžadují. Například moje 
dcera ukončila své magisterské stu-
dium sociální práce v New Yorku, 
pak se ale odstěhovala do Vermontu, 
kde licenci nepotřebuje. Pokud by se 
jednou chtěla vrátit do New Yorku, 
musela by složit licenční zkoušku 
bez ohledu na to, kolik roků praxe už 
bude v té době mít. Některé státy, na-
příklad Kalifornie, mají své zvláštní 
licenční nároky, takže mnozí z mých 
bývalých studentů, licencovaných 
a dlouhá léta pracujících v New Yor-
ku, by se, pokud by chtěli pracovat 
v Kalifornii, museli podrobit nové 
licenční zkoušce. Naštěstí mnoho ji-
ných států uplatňuje stejnou zkoušku 
jako New York a přijímá newyorkskou 
licenci, pokud se tam někdo přestě-
huje. Je to na samotném sociálním 
pracovníkovi, aby si ověřil, jaké náro-
ky na něj bude mít ten či onen stát, 
v němž hodlá pracovat.

Letos se v USA naplno rozbíhá da-
lekosáhlá reforma zdravotní péče 
(tzv. Obama care). Jak to ovlivní 

sociální práci obecně a v rezi-
denčních zařízeních zvláště?
I když je ještě příliš brzy na to, aby-
chom mohli posoudit všechny důsled-
ky této reformy, případně dopady pří-
slušné vládní politiky na sociální prá-
ci a pobytová zařízení, už teď víme, že 
nové předpisy zdůrazňují preventivní 
péči a koordinaci služeb, což je obojí 
důležitou součástí vzdělávání soci-
álních pracovníků. Předpokládá se, 
že v budoucnu bude v USA mnohem 
větší potřeba sociálních pracovníků, 
i když se zároveň uvažuje i o tom, že 
to bude znamenat vyšší finanční ná-
roky. Zatím prostě nevím, jak se to 
projeví v rezidenční péči, i když teore-
ticky vzato se můžeme domnívat, že 
lepší preventivní péče a lepší koordi-
nace služeb mohou vést k nižším ná-
rokům na pobytové služby. Je to zají-
mavé téma pro budoucí výzkum.

Co z americké zkušenosti v této 
oblasti by mohlo být podle vás 
inspirativní pro Českou republi-
ku?

Tak jako v jiných postkomunistických 
zemích, i u vás je sociální práce rela-
tivně novou profesí. Ve Spojených stá-
tech to trvalo téměř celé století, než 
začala být respektována. Nyní je ale 
vnímána jako důležitá profese, přiná-
šející osobní uspokojení a nabízející 
mnoho možností, jak pomáhat lidem 
s nejrůznějšími osobními a sociální-
mi problémy. Myslím, že v České re-
publice se sociální práce bude ubírat 
podobnou cestou – předpokladem 
jejího výkonu bude bakalářské nebo 
magisterské vzdělání a vláda a veřej-
nost ji budou oceňovat jako význam-
nou pro celou společnost. Domnívám 
se, že sociální pracovníci by si měli 
své povolání definovat sami, nene-
chat o tom rozhodovat jen vládu.

Děkujeme za rozhovor.

Já děkuji za váš zájem o americkou 
sociální práci v rezidenčních zaříze-
ních a přeji vašemu časopisu plný 
zdar.

Překlad Prof. Martin Potůček

z DOmOVa

Na šedesát uživatelů sociální péče 
z DNS Čížkovice, Domova na zámku Li-
běšice a Domova Bouřňák v Háji u Du-
chcova se ve středu 5. března dobře 
bavilo na Masopustním karnevale 
pořádaného v sále DNS Čížkovice, 
zařízení CSP Litoměřice.

Masopustní karnevaly mají v Domo-
vě Na Svobodě dlouholetou tradici 
a všichni obyvatelé se na něj připra-
vují dlouhé týdny předem. Hlavní 
otázka je … čím letos překvapím, ja-
kou masku si udělám? Někteří sami, 

jiní za pomoci svého klíčového pracov-
níka, prostě v den D se místnosti Do-
mova zaplnily pohádkovými bytostmi, 
k vidění byl školník, bezdomovec, pra-
lidé a další masky.  Dopoledne pracov-
níci Domova s uživateli vyzdobili sál 
a vše připravili na odpolední tanec.

Po zahajovacím projevu vedoucí vý-
chovy zahrála místní skupina Bedňá-
ci, která svými folkrockovými písněmi 
dostala tanečníky do náležitého varu. 

O další zpestření programu se 
postarala místní taneční skupina 
Lucarino Dance, která předvedla 
tři své taneční vstupy Line Dan-
ce. A ve druhé části hudební 
skupina Havrani z Domova 
na zámku Liběšice svými 
diskotékovými melodiemi 
dovedla všechny účastníky 
k taneční dokonalosti. Tanči-

li mladí i staří, prostě zábava jak 
má být.

Na závěr bylo vyhlášení nejlepších 
masek. Bezkonkurenčně vyhrá-
la maska Fiony v podání Nikol-
ky z DNS Čížkovice, na druhém 

místě maska Gejši z Háje u Duchcova 
a na třetím místě pak vodník v podá-
ní Tomáška z DNS Čížkovice. Ovšem 
vyhodnoceno bylo celkem 10 masek 

a ani ti, kteří se neumístili nepřišli 
zkrátka, a obdrželi nějakou tu slad-
kou odměnu. Po odmaskování se po-
kračovalo v tanci až do páté hodiny 
odpolední.

Co by to bylo za masopust, kdyby 
se nepodávalo to nejhlavnější …. 
zabíjačkové dobroty. O ty se posta-
ral vychovatel Pepa, který den před 
karnevalem společně se skupinou 
uživatelů vařil, míchal, mlel, ochuco-
val smažil a vůbec se postaral o ce-
lou škálu dobrot v čele s vynikající 
tlačenkou. Všichni si pochutnávali 

plnými ústy a závěrečný potlesk byl pro 
vychovatele Pepu největší odměnou 
za vynikající kulinářský zážitek.

Jiří Růzha

Karnevalem zahájili v Domově  
Na svobodě v čížkovicích masopust
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DoMov svojšice
UMÍ PRáCI I zábavU

V Domově Svojšice to ale funguje. Pří-
kladem byla poslední akce, která se 
odehrála  4. prosince 2013. Jejím smy-
slem bylo především povzbudit pracov-
níky Domova, stmelit je a motivovat. 
Syndrom vyhoření hrozí všem v této 
sféře práce, a právě takové společen-
ské akce mu mohou předcházet. Na po-
drobnosti z této události a na personál-
ní filosofii  vůbec jsme se zeptali mana-
žerky  kvality, bc. Hany Polesné, DiS.

Jak proběhla tato společenská 
událost a co bylo jejím smyslem?
Tuto událost jsme pojali jako vánoční 
večírek. Nepořádá se každým rokem, 
bohužel zatím ne, kvůli nedostatku po-
třebných prostředků, které využijeme 
raději na zkvalitnění péče a uspokoje-
ní  potřeb všech klientů a především 
na  plnění jejich tužeb a prožití nových 
zážitků, které zanechají v jejich mysli 
krásné a nezapomenutelné okamžiky 
a vzpomínky. 
Večírek byl především odměnou a po-
děkováním všem zaměstnancům 
za zvládnutí náročných, obtížných 
a stresových situací, které nás za ten 
rok potkaly. Většina z nás si uvědomi-
la, že toto povolání je naším posláním. 

A že i v těch kritických situacích, v těž-
kých a bojových podmínkách s dostup-
nými prostředky řešíme situace rychleji 
než tok myšlenek a jednáme beze slov 
jako JEDEN. Proto si i my zasloužíme 
alespoň jeden večer v roce strávit spo-
lu jinak než v práci a z každodenního 
stresu na chvilku utéct a společně se 
zasmát, zazpívat a zatančit.
Naše práce patří mezi hodně nároč-
né, jak po fyzické, tak i po psychické 
stránce. Na prvním místě, jednoznačně 
a vždy, je kvalitní služba pro klienty. Pro 
mne, jako manažerku kvality je velmi 
důležitá kvalita zaměstnanců. I přes 
vyčerpání a náročnost každodenního 
harmonogramu mají snahu pomoci při 
tvorbě, úpravách, aktualizaci vnitřních 
předpisů, a i přes mé velké požadavky 
se naučit co nejrychleji novým znalos-
tem, především rychle ovládat počíta-
čovou dokumentaci. 
Co myslíte, že bylo smyslem? Pobavit 
se, zatančit, dát si skleničku vína, nebo 
světlý ležák? Omyl, to je odměnou pro 
zaměstnance. Smyslem – je POMÁHAT 
DRUHÝM – odměnou za naši práci je 
úsměv a spokojenost od klienta, který 
dává tímto najevo, že si váží lidí, kteří 
se o něj starají. A já si vážím zaměst-
nanců, kteří do své náplně práce vklá-
dají srdce, lásku a pozitivní energii.

Jaký byl program?
Celý večer nám hráli DJ David Spousta 
a Jan Mataj. Na rozproudění krve v ži-
lách bylo překvapení: Travesti show 
v podání  Roxany Primeri – která začí-
nala jako universální představitelka 
travesti show (SRDCE A KÁMEN,CRAZY 
GODDESS, LA DIVA, FEVER...). Zazpí-
vat nám přijel populární zpěvák Martin 
Maxa, dlouholetý příznivec Domova. 
A vtipnými příběhy ze života a radami 
odborníka nás pobavil  MUDr. Radim 
Uzel, CSc., český gynekolog, sexuolog 
a regionální politik, popularizátor se-
xuologie, čestný předseda a člen vě-
decké rady Společnosti pro plánování 
rodiny a sexuální výchovu, a vysoko-
školský pedagog, který se pravidelně 
podobných akcí účastní.

Jak akci hodnotili zaměstnanci?
Kdo zažil POŘÁDNÝ firemní Vánoční 
večírek, ví, že jsou to velice oblíbené, 
avšak náročné akce, které začínají ne-

nápadně, později boří všechna tabu 
a předsevzetí a někdy končí až ráno… 
Jak zaměstnanci vyjedou na Vánoční 
akci “s noclehem” a bez svých život-
ních partnerů, uvolní se mnohem více, 
než když jdou jen na povinnou večeři 
SE svými životními partnery a pak zase 
domů.
Naši zaměstnanci byli velmi spokoje-
ni. Užili si večírek, jak se patří. Všichni 
jsme se výborně bavili a přišli na jiné 
myšlenky, popovídali o běžných staros-
tech a ne o pracovních povinnostech.

Říkala jste, že vnímáte povolání 
jako poslání.  Máte v práci se za-
městnanci nějakou filosofii?
Pro tuhle práci se musíte narodit, 
spousta věcí se nedá naučit, To je v člo-
věku. Proto, kdo chce tuto práci dělat, 
musí se přizpůsobit, pracovat s láskou. 
Každý máme právo volby a výběr za-
městnání, které nás bude naplňovat. 
Všude jsou problémy, u vás, u nás.   
A  jsou od toho, aby se řešily a ponauči-
li jsme se z nich. My se řídíme heslem: 
,,Každý problém má řešení.“ A my je 
zvládáme řešit s nadhledem. Není jedi-
ný problém, konflikt, střet zájmů, který 
bychom nedokázali vyřešit. Ze špatné-
ho si bereme ponaučení a z dobrého se 
umíme radovat. 

Příští rok slavíte 70. výročí Domo-
va. Chystáte něco?
Ano, v příštím roce nás čeká výročí. 
Díky této příležitosti jsme se rozhodli 
napsat a vydat knihu o našem zařízení. 
Od samého začátku až po současnost. 
Možná jsme malí rozlohou, ale máme 
velké cíle. Dále i vystoupení Jakuba 
Smolíka, příznivce našeho Domova, 
dále pak herce Jana Vlasáka, který zde 
taktéž není poprvé. Vydáním knihy by-
chom chtěli ukázat aspoň malé části 
naší společnosti, co naše práce obnáší 
a především ukázat některým jiný po-
hled na život a uvědomění, že každo-
denní povinnosti nejsou problémem, 
ale darem. A že by si měli více vážit 
svého života a radovat se z maličkostí. 
Nikdo z nás neví, co se může stát. Tak 
proč se dívat na život negativně, když 
je tolik krásy kolem. Stačí, když si toho 
lidé začnou více vážit a vnímat.
Děkujeme za rozhovor.

Lenka Kaplanová

ŽIvOT Na z áMKU, JaK hO NEzNáTE…

Před časem mi jedna známá, personalistka z velké firmy líčila, jak platí obrovské peníze za 
akce pro své zaměstnance, tzv. teambuilding aktivity. „Odjedeme na víkend do drahého ho-
telu, musíme tam povinně dělat neuvěřitelné blbosti, soutěžit v nesmyslných disciplínách. 
Prý to podpoří týmového ducha. Nakonec se večer všichni opijí, a pohádají se, takže to moc 
nefunguje“.
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4  Uživatelsky příjemný program 
používaný v dietním stravování.

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

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

Chytrý pomocník pro dietní 
stravovací provoz

210x146mm Magdalena DS letak-fin.indd   1 27.11.11   21:15

plavu si, 
aNi NevíM jak 
Pozváno bylo 16 domovů pro seniory 
z celého ústeckého kraje, výzvu k sou-
těžení přijali soutěžící za DPS Orlická, 
MSSS Most, DSP Chotěšov, PDDS Tep-
lice-Dubí, DD Žatec. Podpořit tuto akci 
přijeli i hosté z MK MARKET, p. Franti-

šek Gregor a MUDr. Milan Veselý, DEN-
TIMEND Ing. Michal Krapka, DEPEND 
Renata Vágnerová.
Celkem plavalo 17 plavců, z toho 13 
mužů a 4 ženy, věkové rozpětí plav-
ců bylo 50–86 let. Senioři plavali 30 
metrů volným způsobem se startem 
z vody. Kvůli tak velkému věkovému 
rozmezí bylo mladším plavců přičítá-
no několik trestných vteřin na vyrov-
nání handicapu. Nejstarší plavec pan 
František Roubal, jemuž je 86 let, při-
jel soupeřit z domova v Žatci. I on, stej-
ně jako všichni ostatní senioři, byl pu-
blikem povzbuzován k sportovnímu 
výkonu. Překvapením pro organizáto-
ry byl pan Miroslav Myslík PDDS Tepli-
ce-Dubí, který ač s jednou nohou, za-
plaval sedmý nejlepší čas mezi muži.
Všichni senioři podali úžasné sportov-
ní výkony, nad kterými se pozastavili 
i hosté, kteří absolvovali stejnou trať. 
Obdiv vyslovili v tu chvíli, kdy uslyšeli 

časy seniorů a porovnávali je se svými 
výkony.  
Poděkování patří Městskému úřadu 
Libochovice za bezplatné zapůjčení 
bazénu, bez kterého bychom přebory 
nemohli pořádat.

Iva Šabachová

Domov důchodců Libochovice, zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové orga-
nizace, opět uspořádal  začátkem února již 11. ročník plaveckých přeborů seniorů.
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tvoŘivÉ ruce
Mgr.  vLaDIMÍRa hOLCzEROvá

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. 
Najdete nás ve městě Kaplice a v Českém Krumlově. Poskytujeme dvě  

registrované služby pro 52 osob.

Redakčně kráceno, celý text najdete na www.rezidencnipece.cz.

Cílem našich aktivizačních činnos-
tí je udržení a zlepšení psychického 
a fyzického stavu uživatele a navoze-
ní pocitu pohody. Aktivizace zacho-
vává či zlepšuje soběstačnost, pod-
poruje uvědomění si vlastní hodnoty 
a potřebnosti pro společnost, upev-
ňuje schopnost vyjádřit svůj názor 
a potřebu seberealizace. Poskytuje 
potřebnou dávku fyzické činnosti, 
pomáhá sbližovat, nalézt nové zná-
mé a přátele, podporuje společen-
ský život. Při společných činnostech 
lze zapomenout i na bolest a trápe-
ní. Vhodně zvolené aktivity slouží 
uživatelům k neustálému ověřování 
vlastních schopností, možností i zá-
jmů a vyplňují volný čas. Aktivizace 
je poskytována individuálně nebo 
skupinově a vychází z individuálního 
plánu uživatele.

Na pracovišti v kaplici bylo dne  
17. 5. 2011 slavnostně otevřeno 
centrum aktivizačních činností. Cí-
lem tohoto projektu je zlepšení kvality 
a širšího naplnění smyslu života klien-
tů v domově. Vybudování tohoto cen-
tra ve sklepních prostorách otevřelo 
klientům novou příležitost kvalitního 
trávení volného času. Mají zde mož-
nost při pravidelných aktivitách zkou-
šet nejrůznější techniky, centrum je 
také prostorem pro vzájemná setkání. 
Díky šikovným rukám našich klientů 
zde vzniklo již mnoho výrobků, které 
můžete vidět jak v budově domova 
v rámci dekorací, tak na nejrůznějších 
prodejních akcích, jako dárkové před-
měty apod.
také na pracovišti v Českém krum-
lově se podařilo vytvořit plán akti-
vizačních činností, a tak se pravidel-

ně ve zdejší společenské místnosti se-
tkávají klienti k nejrůznějším tvořivým 
či společenským chvilkám.
Hlavním tematickým plánem pro akti-
vizační činnosti v roce 2012 bylo „ta-
JEMStvÍ klÍČŮ“. Rozpracovaný plán 
po jednotlivých měsících, nazvaný 
podle klíčů (např. klíč k zimní krajině, 
klíč k Masopustu, klíč ke knize, klíč 
k rozkvétajícímu jaru apod.) byl napl-
ňován konkrétními aktivitami k dané-
mu tématu.
Hlavním tématickým plánem pro akti-
vizační činnosti v  roce 2013 byl „Rok 
ČESkýcH tRaDIc“.
Každý měsíc je věnován jedné české 
tradici, typické pro ten daný měsíc, 
např. leden – Tři králové, únor – Ma-
sopust, březen – Velikonoce, atd. 
Konkrétní aktivity směřují k danému 
tématu.
Pro letošní rok 2014 si uživatelé Do-
mova, na obou pracovištích, vybrali 
tématický plán s názvem „cEStuJE-
ME Po SvĚtĚ“.
Cílem těchto aktivit bude seznamovat 
uživatele domova s různými země-
mi, kulturami, památkami, snažit se 
pochopit mentalitu jiného národa, 
jeho zvyky, chování a vést k toleranci 
k ostatním národům. Pro každý měsíc 
je připravena návštěva do jiné země.
Rokem 2014 nás provází realizace 
projektu s názvem „tvořIvÉ RucE“.
Účastní se ho 9 domovů pro seniory  
z Jihočeského kraje. V rámci projektu 
budou realizována 4 setkání s kultur-
ním a sportovním programem, kde 
budou předváděny rukodělné výrobky 
z dílen zúčastněných domovů. Součás-
tí každého setkání bude hodnocení 
výrobků laickou i odbornou porotou 
a oceněním nejlépe hodnocených děl. 
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Do projektu budou zapojeny různé 
věkové skupiny – děti ze spřátele-
ných předškolních a školních zaříze-
ní, dobrovolníci, senioři. Doprovodný 
program bude doplňovat turnaj v ku-
želkách či pétanque, soutěž ve zpěvu, 
hodnocení poroty a ocenění vítězných 
výrobků. 
Jedním z cílů práce v Domově pro se-
niory Kaplice je udržet seniory mimo 
sociální izolaci. Klientům se nabízí 
široké spektrum návazných služeb 
a je usilováno o zprostředkování kon-
taktu se společenským prostředím. 
Na základě osvědčených zkušenos-
tí je podporován zejména kontakt 
s nejmladší generací. Obyvatelé do-
mova jsou vesměs rodiči, a přirozeně 
tak zároveň prarodiči svých vnoučat, 

na jejichž návštěvy se zpravidla velmi 
těší. Někteří klienti ale vlastní rodinu 
nemají, a tak jim tato životní role chy-
bí. Proto byla navázána spolupráce 
s okolními mateřskými a základními 
školami. Návštěvy těch nejmenších 
nás přesvědčily o tom, jak je pro kli-
enty tento mezigenerační kontakt 
důležitý. Děti dokáží svojí spontán-
ností rozveselit. Také se těší na zví-
řátka, o které se v rámci aktivizace 
staráme (farmingterapie).

Bezprostřední reakce dětí je potom 
odměnou, stejně jako tomu bylo 
po jedné z posledních návštěv dětí 
z mateřské školy, které nám napsaly: 
„Hezký den všem lidem, co žijí a sta-
rají se o zvířátka!

Moc Vám děkujeme, že jste nás necha-
li podívat se na Vaše ovečky a kozič-
ky. Byla to paráda!“ 

Kniha volnočasové aktivity pro se-
niory, v. Holczerová a D. Dvořáčko-
vá, vyšla v nakladatelství Grada v pro-
sinci 2013. Publikace obsahuje nejen 
návody k volnočasovým aktivitám, ale 
také prezentaci výsledků práce se se-
niory. Cílem publikace je prezentace 
a následné předání pozitivních zku-
šeností s metodikou a prováděním 
volnočasových aktivit, například apli-
kace konkrétní výtvarné činnosti u kli-
entů – seniorů. 
http://www.grada.cz/volnocasove-
-aktivity-pro-seniory_7714/kniha/ka-
talog/

NeseM váM NoviNY
Lidé se odjakživa rádi scházejí, po-
povídají si, co nového. Naši senioři 
pamatují doby, kdy měli hned ráno 
k dispozici deníky, pročítali zprá-
vy, komentáře, ale také fejetony, 
vtipy, černou kroniku, sport. Dnes 
je bohatá nabídka i dříve nedostat-
kových drbů ze společnosti, lidé 
žijí životy svých oblíbenců, mohou 
potřásat hlavou nad vyváděním 
celebrit a spokojeně se dohadovat, 
kam ten svět spěje.
Do našeho Domova občas dorazil ba-
líček nebo taška časopisů. Ne všichni 
senioři měli zájem o koupi vlastních 
novin, některé ani nenapadlo jakýkoliv 
časopis chtít. Pokud jsme ale pro ranní 
čas scházení se v jídelně na stoly tyto 
tiskoviny pokládali a nechávali k volné-
mu prohlížení a čtení, postupně jsme 
zjistili, jak dobrý nápad to byl. 
Lidé, kteří se vidí každý den, si někdy 
dost dobře nemají, co povědět. Větši-
nou říkají fráze o tom, jak se vyspali, jak 
to vypadá za oknem, kdo má teplotu. 
Nebo sedí jen tak a čekají, až dostanou 
najíst. 
Když na stole mají něco k prohlížení 
a čtení, je to jiné. Prohlédnou si, co je 
zajímá, pod zajímavým titulkem je ještě 
dost velké písmo se shrnutím obsahu, 
něco se dozvědí, obrátí na sousedku: 
„A to jste už slyšela, že ta z té Ordina-
ce…? Podívejte.“  Kdo nemá brýle, kuli-
šácky nechá dočíst zprávu toho s lepší-
ma očima. 
Komentují se zprávy, zachycené v te-
levizi nebo rádiu. „Tady to taky píšou, 
vidíte? To je vám hrůza…“ Pochvalují si 
recepty, hodnotí módu, sport, plánují 
luštění křížovek a hádanek. Lidé, kteří 
sedávají s rukama v klíně, poznenáh-
la pozorně listují novinami a časopisy 
na různém papíře, někdy přikývnou, jak 
drahý tenhle časopis musí být, nepo-
hrdnou ani letáky z obchodů. „Tohle že 
je sleva?! Vždyť to stávalo dvě tři koru-
ny“, a hned je zase o čem mluvit.

Nabídka ranního čtení, jak tomu říká-
me, je na první pohled velmi nenápad-
ná a nevinná věc. Noviny a časopisy, tis-
koviny, šířené zdarma, informační bro-
žury, cokoliv, jen ne to samé, co včera. 
Noviny nemusí být čerstvé, ty si může 
každý přece zajistit sám. Navíc bývají 
čerstvé zprávy jen v jedné části deníků, 
zbytek jsou přílohy s různými tématy, 
které se dlouho neomrzí.  Kdo je zvěda-
vý, může si sám po snídani uklizené no-
viny probrat a pročíst v klidu. Nejnovější 
zprávy se dají najít na internetu, ale to 
umí jen několik lidí. 
Noviny a časopisy spojují lidi s okolím, 
protože mezi nimi nechybí ani zprávy 
z okolních obcí, okresu, kraje. Kde se 
berou? Z letákových zpráv z jedné a dru-
hé radnice, místního týdeníku, krajské 
přílohy. Lidé v Domově mohou sdílet 
novinky ze svého bydliště, i když ztratili 
nebo omezili přímé spojení se světem 
„tam venku“. 
Stává se, že někoho zaujme, co četl, ob-
jedná si aktuální číslo časopisu, který 
prolistoval, domluví se s odběratelem 
jiného na zapůjčení, se zájmem si po-
čte v dražším nebo odborném tisku. 
Daří se spolupráce s dárci, 
kteří rádi přenechají čtivo 
dalším, jeden deník sponzor-
sky předplatila firma RWE. 
Je toho málo nebo ne? Zku-
sím to vypočítat: nabídka 
lidi přiměje hned po ránu 
rozhýbat prsty, oči i mysl, je 
podkladem ke konverzaci, 
k vytváření vztahů mezi lid-
mi. Spojuje klienty Domova 
s děním v okolí, přináší in-
formace o jejich bývalých ob-
cích a městech, ba i o rodišti. 
Když jede někdo z pracovní-
ků na výlet a přiveze tamější 
„drbnu“, určitě je v Domově 
člověk, který tam někde má 
rodinu, narodil se nebo byl 
také na cestách. Hned je nač 

vzpomínat, zvědavě posoudit, jak se 
tam daleko dneska žije. Odtud je jen 
krůček k tomu, aby někdo pomohl tu 
vesnici najít na internetu nebo si popo-
vídat a zavzpomínat během posezení 
u kafíčka.
Události ve světě hýbají i Domovem. 
Olympiáda, naděje na medaile, sledo-
vání výkonů v televizi a povídání u sto-
lu nebo s pracovníky, zda vědí něco 
čerstvějšího, volby, názory na politiky 
a jejich strany… Nezáleží na tom, kolik 
si kdo pamatuje, ale že se zapojí. Že se 
uplatní mezi ostatními, že je brán jako 
ten, kdo si Blesky a plesky také umí užít.
Je to luxus, práce navíc, přehnaná sta-
rostlivost? My to bereme jako součást 
života, nabídku s různými dopady na je-
dince i celé společenství. Noviny na sto-
le jsou příjemným začátkem dne, který 
poutá pozornost a zaměstná každého 
bez rozdílu. Vždyť už jen obrázky umějí 
hodně povyprávět tomu, kdo nikdy moc 
nečetl.

Hana Mudrová, 
sociální pracovnice Domova  

pro seniory v Hranicích u Aše
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PotřEba žIvIN a ENERgIE

Se stárnutím organizmu je logicky 
spojeno i zhoršené vstřebávání a vy-
užívání živin získaných v potravě. 
Potřeby živin i energie tak jsou vyšší, 
respektive vyžadují kvalitnější (opti-
málně využitelné) zdroje. 
Skladbu konzumovaných potravin 
je pro seniory nutné upravit tak, aby 
umožňovala maximální využití v ní 
obsažených živin. Například dávky 
bílkovin není možné snižovat, proto-
že jejich využití je s přibývajícím vě-
kem nižší. Zvýšená nemocnost v tom-
to stadiu života navíc klade zvýšené 
nároky na dostatečný příjem bílkovin 
a také na jejich kvalitu. Upřednostňo-
vat je třeba bílkoviny živočišné,  běž-
ně doporučovaný poměr rostlinných 
a živočišných bílkovin 1:1 se proto 
u seniorů významně mění ve pro-
spěch živočišných, které najdeme 
v mase, mléce 
a mléčných vý-
robcích, vejcích. 
Tepelnou úpra-
vou je dále tře-
ba zlepšit jejich 
stravitelnost.  
Ve vazbě na vy-
soký výskyt dia- 
betu II. typu v té- 
to populační sku- 
pině je vhodné, 
aby dávky sacha-
ridů ve stravě 
byly vyvážené, tedy bez výrazných 
výkyvů v průběhu celého dne. Tuky 
jsou v tomto věkovém období velmi 
důležité, a to jak z hlediska obsahu 
energie, tak z hlediska důležitých ne-
nasycených mastných kyselin. Proto 
není vhodné ve většině případů je-
jich množství omezovat. Důležité je 
ale vybírat správné druhy tak, aby 
byla průběžně k dispozici dostateč-
ná dávka nenasycených mastných 
kyselin, zejména omega 3 a omega 
6. Zdrojem těchto mastných kyselin 
jsou některé rostlinné oleje (např. 
řepkový), margaríny (v některých tu-
cích je množství těchto kyselin na-
výšeno) či rybí tuk. Některé z těchto 
mastných kyselin jsou navíc esenci-
ální, tedy takové, které si náš organi-
smus neumí vytvářet sám a musíme 
mu je dodávat stravou.
Ve výživě této populační skupiny se 

musí klást důraz na zajištění potřeb-
ných živin z konzumačně přijatel-
ných zdrojů a navíc ve formě, která 
co nejméně zatěžuje organismus. 
Nelze tedy aplikovat obecná doporu-
čení „zdravé výživy“. Každý, kdo má 
v rodině někoho v seniorském věku 
ví, že konzumace většího množství 
zeleniny je provázena zažívacími ob-
tížemi, celozrnné pečivo je kompli-
kované sníst a syrové ovoce působí 
také obtíže.  

vĚkEM PoDMÍNĚNÉ ZMĚNy  
využItÍ žIvIN 

Tak, jak více či méně viditelně stárne 
každý člověk, stárne i jeho organiz-
mus a zhoršují se jeho funkce. Všim-
neme si slábnoucího zraku, sluchu, 
potíží se zuby, zhoršující se fyzické 
zdatnosti, ale už nevnímáme, že se 
zhoršují i další funkce organizmu. 

Výběr potravin 
se plíživě ome-
zuje pro obtíže 
s nadýmáním, 
problémy se zá-
cpou či průjmem. 
Neuvědomujeme 
si, že obtíže se 
zuby, případně 
zubní protézou 
ovlivňují rozkou-
sání jídla a tím 
zhoršují možnost 
jeho trávení. Sni-

žuje se množství chuťových pohárků 
a zhoršuje se čich, což ve výsledku 
znamená značné snížení požitku 
z jídla, protože méně vnímáme jeho 
chuť a vůni. Často se objevují obtíže 
s „pálením žáhy“, ale i zhoršeným 
polykáním. Menší tvorba slin a trávi-
cích šťáv ovlivňuje schopnost trávení 
a tím i šanci na využití živin obsaže-
ných v potravě. Ve střevní sliznici je 
menší šance na vstřebání živin, pro-
to je toto období charakteristické 
tím, že z většího množství poskytnu-
tých živin dokáže organizmus efek-
tivně využít jen jejich část.
Seniorům se v důsledku snížených 
fyzických aktivit omezuje i možnost 
nákupu potravin a jejich zpracování. 
Často jim chybí i motivace k přípravě 
jídel, protože není třeba zajistit stra-
vu pro rodinu a „vařit pro jednoho se 
přeci nevyplatí…“. Všechny tyto pří-

činy samy o sobě, ale zejména jejich 
společné působení, výrazně zvyšuje 
riziko nedostatečné výživy. Reálným 
rizikem v této věkové kategorii se 
proto stává podvýživa. Jejím důsled-
kem je velmi křehká rovnováha, kdy 
starší člověk sice není nemocný, ale 
jakákoliv drobná příčina vede k zá-
važnému onemocnění. Například 
nachlazení, které znamená ulehnutí 
na 3–5 dní, a může vést k zápalu plic 
a trvalému upoutání na lůžko.   
Jakékoliv zdravotní komplikace dále 
vedou ke zhoršení výživového stavu, 
protože omezují schopnost náku-
pu potravin, přípravy jídla a využití 
živin. Přitom i krátkodobý výpadek 
ve stravování může vést k nevratné-
mu poškození zdraví  a  snížení so-
běstačnosti. Proto je nezbytné každé 
omezení jídla ihned kompenzovat 
odpovídajícím doplněním vhodných 
kompletních forem výživy (obvykle 
jsou určeny k průběžnému popíje-
ní). Jedině tak lze zajistit kompletní 
příjem živin ve vzájemně vyváženém 
poměru a s dostatkem minerálních 
látek a  vitamínů.

DoPoRuČENÍ k ZaJIštĚNÍ 
SPRávNÉ výžIvy ZDRavýcH 
SENIoRŮ 
• Jíst alespoň 3x denně, nevynechá-

vat jídlo.
• Jíst pokud možno u stolu, nikoli 

v křesle či v posteli. 
• Vypít nejméně 200 ml (1 sklenku) 

vody každé 2 hodiny (8–10x den-
ně).

• V každém denním jídle sníst něja-
kou potravinu s obsahem bílkovin, 
převážně z živočišných zdrojů.

• Čím menší porce jídel jsou konzu-
movány, tím častěji je třeba jíst. 

• Jakékoliv omezení jídla je třeba 
ihned kompenzovat odpovídajícím 
doplněním vhodných kompletních 
forem výživy (obvykle určeny k prů-
běžnému popíjení).

• V domácnosti je třeba mít obnovo-
vanou zásobu potravin s dlouhou 
trvanlivostí pro případ onemocně-
ní (vhodné jsou výše uvedené pří-
pravky kompletní výživy).

Bc. T. Starnovská,  
nutriční terapeutka,  

Sekce výživy a nutriční péče ČAS
tamara.starnovska@ftn.cz

rizika podvýživy u seniorů
výživa ve stáří nabývá v důsledku stárnutí populace stále více na významu. jedná se o proble-
matiku, která významně ovlivňuje kondici a zdravotní stav stále vzrůstající rizikové skupiny oby-
vatelstva. řada faktorů ovlivňuje ve stáří nejen příjem živin, ale i jejich využití. výživa ve stáří se 
vyznačuje řadou specifik, které souvisí se změnami organizmu v tomto období života a s celkovým 
zdravotním stavem člověka. důsledky nesprávné výživy jsou v této věkové skupině daleko závaž-
nější než u osob středního věku. Správná skladba živin zvyšuje obranyschopnost organizmu, při-
spívá ke zlepšení hybnosti a tím i soběstačnosti a k rychlejšímu uzdravování, případně hojení ran.

Každý, kdo má v rodině něko-
ho v seniorském věku ví, že 

konzumace většího množství 
zeleniny je provázena zaží-
vacími obtížemi, celozrnné 

pečivo je komplikované sníst 
a syrové ovoce působí také 

obtíže.



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.

Fibrebez
lepku

kcal

300 18g
Protein

0g

Nutricia, a.s.



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

LEHKÁ INKONTINENCE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

SENI CARE – 3 KROKY KOMPLEXNÍ PÉČE O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

REGENERACE A AKTIVACE

STŘEDNÍ 
INKONTINENCE

Anatomicky tvarované vložné pleny a síťové kalhotky San Seni. 
Natahovací elastické kalhotky Seni Active Normal.

Anatomicky tvarované 
urologické vložky Seni Lady 
a Seni Man.

Mycí a výživovací tělová emulze 500 ml  |  Krémový gel 
300 ml NOVINKA  |  Hydratační šampon 500 ml NOVINKA,  
Čistící pěna 500 ml  |  Mycí tělový krém 3 v 1 950 ml,
Vlhčené ubrousky 80 ks  |  Vlhčené ubrousky 
sensitive 68 ks

Tělový balzám pro suchou pokožku 250 ml  |  Hydratační tělová emulze 
pro suchou pokožku se 4% ureou 500 ml  |  Krém pro suchou 
a zrohovatělou pokožku s 10% ureou 100 ml  |  Aktivující tělový gel 
s guaranou 250 ml,
Olej pro péči o suchou 
pokožku 150 ml.

NOVINKAA
NOVINKAA

Bella Bohemia s.r.o. /  Vlastibořská 2 / 193 00 Praha - Horní Počernice / T: +420 226 212 312 / F: +420 226 212 311 / www.seni.cz

TĚŽKÁ INKONTINENCE
Prodyšné plenkové kalhotky Super Seni, Super Seni 
Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro. 
Natahovací kalhotky Seni Active, 
Seni Active Plus a plenkové kalhotky pro děti Seni Kids.

1
krok 

2
krok 

SENI INKONTINENCE POD KONTROLOU

Aktivní život každý den

ÚČINNÁ OCHRANA
Ochranný tělový krém 

se zinkem 200 ml,
Ochranný tělový krém 

s argininem 200 ml

3
krok 

INK
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KONTINK
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