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Celý život nás provázejí 
různá přání. 

Dokážeme slyšet
i to poslední?
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v domově seniorů, kde pracuji, poskytujeme 
sociální službu klientům v průměrném věku 

85,4 roku. Zhruba 20 procent našich klientů je 
zcela imobilních. Poskytujeme ošetřovatelskou 
péči  klientům  nevyléčitelně  nemocným  a  umí-
rajícím. Snažíme se o poskytování kvalitní pali-
ativní péče a klienti jsou díky svému zdravotní-
mu stavu na námi poskytované ošetřovatelské 
péči  závislí.  Logicky  tedy  vyplývá,  že  potřeba 
ošetřovatelské péče roste.
Naše pobytová zařízení fungují spektrem svých 
klientů spíše jako oddělení dlouhodobě nemoc-
ných.  Bohužel  na  rozdíl  od  lůžkových  zdravot-
nických  zařízení  jsou  v  pobytových  zařízeních 

sociálních  služeb  hraze-
ny  pouze  výkony  jediné 
odbornosti  913.  Léka-
řem  indikovaná,  všeo-
becnými  sestrami  v  do-

mově seniorů poskytnutá péče by měla být také 
náležitě zaplacená. Toto se však zatím neděje.
Co vlastně v domově seniorů všeobecná sestra 
dělá?
Plní  ordinace  lékařů.  Připravuje  a  podává  léky, 
provádí  odběr  biologického  materiálu,  aplikuje 
injekce, aplikuje  inzulín, provádí klyzma, polohu-
je, podává tekutiny, provádí převazy drobných ran 
ale také rozsáhlých dekubitů, se kterými se nám 
klienti vrací z hospitalizace. Dále měří fyziologic-
ké funkce, glykémii. Zavádí a pečuje o permanent-
ní  močový  katetr,  pečuje  o  stomie.  Podává  stra-
vu  a  pečuje  o  zavedenou  sondu.  Aplikuje  opiáty 
a vede  jejich přesnou evidenci. Doprovází umíra-
jící klienty, zajišťuje péči o zemřelé. Vede ošetřo-
vatelskou  dokumentaci,  provádí  evidenci  úkonů 
pro  vyúčtování  zdravotním  pojišťovnám.Účastní 
se ordinace lékaře. Provádí činnosti podle harmo-
nogramu  (desinfekce  ploch,  sterilizace  nástrojů, 
kontroly expirací léků, obvazového materiálu…).
Komunikuje s rodinami, když se zdravotní stav 
klienta zhorší… Není den, kdy by sestry neřeši-
ly  akutní  problematické  stavy,  náhlé  zhoršení 
zdravotního  stavu  (CMP,  infarkt,  apod.),  pády 
a s nimi spojené úrazy. 
Praktický  lékař do domova seniorů dochází 2x 
týdně  v  pondělí  odpoledne  a  ve  čtvrtek  dopo-
ledne.  Mimo  tyto  dny  si  všeobecná  sestra,  kte-
rá  slouží,  musí  poradit  sama.  Vyhodnotit  stav 
klienta  a  rozhodnout  se,  jak  dále  postupovat.  
„Volat rychlou, nevolat rychlou“. 
Paliativní péče není proplácena vůbec. Před dvě-
ma  lety  jsme  poskytli  paliativní  péči  klientce, 
která si přála zemřít „doma“. Každý dobrý skutek 
je po zásluze potrestán. Vykázali jsme pojišťovně 
větší objem péče, která nám nebyla proplacena.
Jako  bonus  denně  zažíváme  od  rodinných  pří-
slušníků doslova teror. V našem domově máme 
dva takové případy. 
Proč děláme to, co děláme? 
Není nám lhostejná situace našich klientů. Sna-
žíme se zajistit plynulost péče, kdy klient odchá-
zí z nemocnice do domova seniorů. 
Bojíme se. Vím, že strach má velké oči, ale jak 
ustát  každodenní  tlak  obviňování,  stížností  ze 
strany  některých  rodin  na  naprosté  nesmysly?  
Jak ustát mašinérie všemožných kontrol, které 
na  nás  posílají  neprávem  nespokojené  dcery? 
Jak hořet pro to co děláme, ale nevyhořet?
Věříme. John Lennon řekl „na konci vždy všech-
no dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, 
tak to potom ještě není konec.“
Konec  ještě  není,  vždyť  následujeme  Florence 
Nightingalovou,  onu  pověstnou  dámu  „dámu 
s lucernou“.

Lenka Hasnedlová
vedoucí sociálního a zdravotního úseku  

Domova seniorů

REZIDENČNÍ PÉČE,  odborný  čtvrtletník  pro  management  ústavů  sociální  péče.  Vydavatel:  MARCOM  spol.  s  r.  o.,  K  Botiči  2,  101  00  Praha  10,  tel.:  271  747  313,  271  748  312,  
603 224 182, e-mail: info@marcom-praha.cz, redakce@marcom-praha.cz, www.rezidencnipece.cz. — Redakční rada: předseda doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., PhDr. Lenka Kaplanová,  
Mgr.  David  Pospíšil,  Bc.  Lenka  Hasnedlová,  Mgr.  Bohdana  Rywiková,  MUDr.  Petr  Bouzek,  JUDr.  Petr  Haluza,  MUDr.  Libor  Svět.  Povoleno  rozhodnutím  MK  ČR,  registr.  číslo  
MK ČR E 15701. ISSN 1801-8718. Vychází 4x ročně. Příští číslo vyjde v září 2016.

Tentokrát  se  bývalí  protihráči 
(Panenka  hrál  za  Bohemians 
Praha,  Vízek  za  Duklu  Praha) 
i  kolegové  z  československé 
reprezentace,  dodnes  velcí  ka-
marádi, setkali v neobvyklé roli 
patronů  jedenáctého  ročníku 
fotbalového  turnaje  zdravotně 
postižených SENI Cup 2016, kte-
rý se hrál 25. května v Havlíčko-
vě Brodu.

Antonín  Panenka  se  proslavil 
především  svojí  proměněnou 
penaltou ve finále ME ve fotbale 
v  Bělehradě  v  roce  1976,  která 
znamenala zisk titulu. Tím více 
potěšil  diváky,  když  se  v  závě-
rečném exhibičním utkání mezi 
týmem  organizátorů  turnaje 
z firmy Bella Bohemia (+ Panen-
ka  a  Vízek)  a  vítězi  SENI  Cupu 
z Domova Libníč – CSS Empatie 
ujal  exekuce  nařízené  penalty. 
Diváci  napjatě  očekávali,  zda 
předvede svůj vynález, padáček 
do středu branky, jímž před čty-
řiceti lety přelstil Seppa Maiera. 
Tentokrát  se  nedočkali  –  mi-
str  penalt  uklidil  míč  do  rohu 
branky  a  kop  bezpečně  promě-
nil.  „Minulý  rok  jsem  nemohl 
na SENI Cup bohužel přijet, ale 
letos jsem zase tady a opět mu-
sím  obdivovat  všechny  hráče, 
kteří přes nejrůznější zdravotní 
potíže tak úžasně bojují o vítěz-

ství. Myslím, že to je pro všechny 
krásně strávený den a jsem rád, 
že k tomu mohu svoji účastí při-
spět i já.“

Ladislav Vízek přijel –  i s man-
želkou a malou dcerou - do Bro-
du poprvé a mimořádně ochot-
ně se fotil snad se všemi hráči, 
s  některými  pro  velký  úspěch 
dokonce  opakovaně.  „Já  jsem 
měkkota,  který  se  rozbrečí, 
když  v  televizi  zastřelej  Vinne-
toua.  Takže  si  dovedete  před-
stavit,  jak  mne  dojímá,  když 
vidím,  s  jakou  chutí  se  radují 
z  každé  povedené  akce,  z  kaž-
dé branky hráči, kteří neměli to 
štěstí jako my ostatní a narodili 
se se zdravotním hendykepem. 
Navíc se mi už přehoupla šede-
sátka  a  první  zdravotní  potíže 
potkaly  i mě  – byl  jsem  nedáv-
no  na  operaci  žlučníku  a  jsem 
teď  celej  rozhašenej.  Ale  když 
vidím,  s  jakými  problémy  se 
musejí celý život potýkat někte-
ří  hráči,  tak  svoje  potíže  hned 
vidím jinak.“ 
Oba  bývalí  reprezentanti  si 
na závěr turnaje potřásli se vše-
mi  hráči  pravicí  a  slíbili  si,  že 
příští  rok  se  na  turnaji  potkají 
znovu.   

Miloš Kučera

Reportáž z akce na str. 16–17.

Antonín Panenka a Ladislav Vízek – kdo by neznal oba 
vyhlášené fotbalové hračičky, legendy, jimž patří v ga-
lerii hvězd českého fotbalu čestná místa. 

PRoČ?
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I když v této chvíli ještě probíha-
jí dotační řízení ze strany měst, 
máte již nějaké reakce k prvnímu 
kolu?
Na úvod je nutné říci, že k řešení ve-
řejné  podpory  jsme  zavázáni  a  po-
vinni  v  rámci  nařízení  Evropské 
komise.  Kdybychom  žádné  změny 
neučinili, mohly by být ohroženy veš-
keré  veřejné  zdroje,  které  jsou  nyní 
poskytovány  do  segmentu  sociál-
ních  služeb,  ať  se  jedná  o  národní 
(státní, krajské, obecní) zdroje nebo 
finanční podporu z Evropské unie. 
Rozdíly  ve  financování  sociálních 
služeb  v  rámci  krajů  existovaly 
i  před  přechodem  financování  soci-
álních  služeb  na  kraje,  i  před  zave-
dením  financování  ve  formě  vyrov-
návací platby. Pro rozdílné stanovení 
výše vyrovnávací platby napříč kraji 
existují konkrétní a objektivní důvo-
dy. Vyrovnávací platba je kalkulová-
na  jako  rozdíl  optimálních  nákladů 
a  optimálních  výnosů  sociální  služ-
by. Je zřejmé, že v různých regionech 
mají sociální služby různou náklado-
vost. V Praze bude mít sociální služ-
ba  určitého  druhu  a  určité  kapacity 
téměř určitě vyšší náklady než služ-
ba stejného druhu a stejné kapacity 
v  některém  z  ostatních  krajů.  Pro-
to  se  výše  vypočtené  vyrovnávací 

platby  může  lišit  a  proto  se  často 
liší  i výše vypočtené dotace. Vyhod-
nocení  kalendářního  roku  však  po-
necháváme  až  po  jeho  skončení, 
nechceme  dělat  ukvapené  závěry 
v čase, kdy ještě nemáme objektivní 
výsledek roku.

Hodnota vyrovnávací platby by 
měla objektivně stanovit opráv-
něné náklady poskytovatele 
a výši pokrytí nákladů z veřej-
ných zdrojů. Ve většině případů 
se ale součet všech dotací jen 
velmi vzdáleně blíží této částce. 
Jak mají poskytovatelé postu-
povat, když vyrovnávací platba 
nestačí?
Financování  sociálních  služeb  je  ze 
své  podstaty  vícezdrojové.  Vyrov-
návací  platba  stanoví  maximální 
objem  finančních  prostředků,  které 
služba může získat z veřejných zdro-
jů. V systému financování sociálních 
služeb  formou  vyrovnávací  platby, 
v pověřeních vydávaných MPSV, kra-
ji,  případně  obcemi,  ani  v  Metodice 
MPSV  není  nikde  řečeno,  že  součet 
všech  dotací,  grantů  atp.  se  ve  vý-
sledku musí rovnat vypočtené vyrov-
návací platbě. I v minulosti, kdy byly 
dotace  poskytovány  mimo  rámec 
vyrovnávací  platby,  docházelo  zříd-

kakdy k tomu, aby veřejné zdroje po-
krývaly  veškeré  náklady  sociálních 
služeb. V pověření by však mělo být 
stanoveno,  co  má  poskytovatel  so-
ciální  služby  dělat  v  případě,  že  vy-
rovnávací platba není z určitého pro-
centa  pokryta.  Systém  vyrovnávací 
platby  jako  takový  nemůže  zajistit, 
že  poskytovatelé  sociálních  služeb 
„nárokově“  získají  tu  či  onu  částku 
z  veřejných  zdrojů.  Bohužel!  Pořád 
máme systém dotací, nenárokových 
příspěvků nebo příspěvků zřizovate-
le. 

Podle dosavadních informací se 
jeví, že výše vyrovnávací platby 
je výrazně diferencovaná podle 
typu zřizovatele, nejvyšší mají 
pochopitelně krajská zařízení. 
Tím kraje do jisté míry potlačují 
konkurenci. Není tím princip vy-
rovnávací platby porušen? 
V tuto chvíli lze říci, že na analýzu sys-
tému financování služeb  formou vy-
rovnávací platby  je  ještě velmi brzo, 
jelikož jsme sotva v polovině prvního 
roku,  kdy  jsou  služby  touto  formou 
financovány. Je teoreticky možné, že 
některá zařízení zřizovaná kraji mají 
vypočtenou  výši  vyrovnávací  platby 
vyšší,  než  zařízení  jiné  právní  sub-
jektivity.  Důvody  pro  tento  fakt  mo-
hou být objektivní, jak jsem již sdělil 
na začátku. Spočívají v obsahu a ná-
ročnosti  poskytované  služby,  nikoli 
v právní formě. Mnohá zařízení zřizo-
vaná kraji poskytují pobytové služby 
sociální péče pro klienty s vysokým 
stupněm  závislosti,  kombinovaným 
postižením apod., kteří vyžadují spe-
cifickou  a  tudíž  nákladnější  péči. 
V  tomto  ohledu  se  poté  nelze  divit, 
že  vyrovnávací  platba  je  vyšší,  než 
u  jiných  zařízení.  V  tuto  chvíli  bych 
se  ohradil  proti  tvrzení,  že  nejvyšší 
vyrovnávací platbu mají „pouze kraj-
ská  zařízení“.  Toto  vyjádření  je  pří-
lišným  zjednodušením  a  zobecnění 
pohledu na poměrně složitou proble-
matiku a bez podrobné a komplexní 
analýzy  jej  nelze  potvrdit.  Nicméně 
z  předběžných  výsledků  vyplývá,  že 

V letošním roce jsou poprvé plošně v celé republice poskytovány dotace na sociální služ-
by v souladu s legislativou EU ve formě vyrovnávacích plateb. Redakce časopisu Rezi-
denční péče zaznamenala množství rozporuplných názorů na přístup jednotlivých kraj-
ských a městských úřadů ke stanovení její výše a k následnému stanovení výše dotace 
pro jednotlivá konkrétní zařízení. O rozhovor jsme požádali Mgr. Davida Pospíšila, ředi-
tele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV.

VYROVNÁVACÍ 
PLATBANový způsob 

financování startuje

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Řady1 7169351003 7425743555 7043740374 6830426533 6221260900 6380354379 6556068676 7372500000 8565000000 8915000000

0,00   

1,00   

2,00   

3,00   

4,00   

5,00   

6,00   

7,00   

8,00   

9,00   

10,00   

M
ili

ar
dy

Vývoj celkových dotací MPSV (v Kč) na sociální služby v letech 2007 - 2016
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tomu tak není, respektive z celkové-
ho hlediska.

Poskytovatelé si stěžují, že se 
rozdělování děje matematickým 
způsobem, podle vzorce a sta-
tistických údajů z minula. Stav 
klientů se ale v průběhu roku 
mění, a tím i náklady. Jak budou 
probíhat korekce?   Budou mít 
poskytovatelé slibovanou jisto-
tu ve financování?
Výpočet  optimální  výše  dotace  pro-
bíhá na základě výpočtových vzorců 
na základě dostupných statistických 
údajů,  které  jsou  bohužel  vždy  do-
stupné za  již uplynulé období. To  je 

podstatou sběru dat – aktuální úda-
je nikdo přesně nezná. Matematický 
přístup má své přednosti především 
v  objektivitě  přístupu  k  určení  výše 
dotace.  Stanovení  reálné  výše  do-
tace však často probíhá na základě 
doporučených  přechodových  me-
chanismů,  které  dovolují  zohlednit 
specifické  situace  jednotlivých  slu-
žeb  a  zafinancovat  je  v  potřebném 
objemu.
Na změny v průběhu roku  je možné 
reagovat  –  to  systém  financování 
formou vyrovnávací platby dovoluje. 
Služba  může  navýšit  kapacitu  i  po-
čty  zaměstnanců,  mohou  se  změnit 
náklady  služby  –  poté  je  třeba  pře-
počítat  výši  vyrovnávací  platby.  Vý-
počet  vyrovnávací  platby  totiž  pro-
bíhá  na  základě  kombinace  metod 
očekávaných  a  skutečných  nákladů 
a výnosů. 
Je zřejmé, že hlavní nejistota posky-
tovatelů služeb v souvislosti s finan-
cováním plyne především z toho, že 
financování není víceleté. MPSV tuto 
nejistotu a potřebu ji řešit zohledni-
lo  při  zpracování  Národní  strategie 
sociálních  služeb,  letos  schválené 
vládou,  kde  je  víceleté  financování 
sociálních služeb  jedním z hlavních 
cílů.  Dle  Národní  strategie  mají  být 
v  roce  2017  na  stůl  položeny  první 
varianty  řešení  této  problematiky. 
My  jako ministerstvo máme několik 
reálných  návrhů,  jak  tento  systém 
změnit,  nicméně  kolegové  z  minis-
terstva financí mají k těmto změnám 
velmi  negativní  postoj.  A  jelikož  je 
tento  postoj  dlouhodobý,  tak  před-
pokládám, že změna systému finan-
cování  sociálních  služeb  bude  ještě 

velmi  dlouhý  a  těžký  boj.  Doufám, 
že  se  ale  k  tomuto  tématu  přihlásí 
i nová vláda a bude ochotna je řešit.
 
Decentralizace financová-
ní sociálních služeb na kraje 
přinesla velké rozdíly zvláště 
v některých regionech. Posky-
tovatelé volají spíše po jednot-
ném systému financování. Nyní 
vzniklo 14 různých systémů, ale 
přitom centrálně je systém stej-
ně podfinancovaný. Chystáte 
po vyhodnocení nějakou úpravu 
metodiky pro příští rok?
Osobně  se  nedomnívám,  že  tady 
máme  14  zcela  různých  a  zcela  od-
lišných  systémů.  Když  se  podrobně 
podíváte  do  jednotlivých  krajských 
metodik, je zřejmé, že se aplikují tři 
až čtyři způsoby financování. 
O  objektivních  faktorech  způsobují-
cích  různé  výše  přidělených  dotací 
v jednotlivých krajích i napříč různý-
mi poskytovateli téhož druhu služby 
již byla řeč. Rozdíly ve výši přidělené 
výše dotace existovaly i v době, kdy 
dotace  přidělovalo  i  samotné  MPSV 
ve spolupráci s krajskými úřady. Ne-
spokojenost  se  systémem  existuje 
v  každé  době,  to  je  obecně  platné 
konstatování,  nelze  očekávat,  že 
vždy  budou  stoprocentně  spokojeni 
všichni  aktéři  systému  bez  výjimky. 
V době, kdy  jsem byl v roli poskyto-
vatele, prakticky neexistovalo obdo-
bí, kdy bychom byli spokojeni s výší 
dotací.  Některé  roky  byly  horší  ně-
které  zase  lepší,  ale  určitě  nemohu 
hovořit  o  tom,  že  bychom  byli  spo-
kojeni a mohli např.  rozvíjet kvalitu 
služby nebo přijmout nové pracovní-
ky či zvýšit jim plat.
Skutečnost,  že  systém  sociálních 
služeb  je  celkově  podfinancovaný, 
si dobře uvědomuji, nicméně musím 
připomenout  rostoucí  tendenci  cel-
kového  objemu  dotací  na  sociální 
služby  za  poslední  roky.  Rád  bych 
připomněl, že za současného vedení 
MPSV se celkový objem dotací zvýšil 
z částky 7,7 mld.v roce 2014 na téměř 
9 mld. v roce 2016. Tento fakt odráží 
snahu  jak  mého  týmu  na  MPSV,  tak 
i vedení resortu, ale i samotné vlády 
problematiku  financování  sociál-
ních  služeb  neopomíjet.    Výhledově 
by  měla  být  k  dispozici  také  meto-
dika síťování sociálních služeb, kte-
rá  popíše  parametry  a  kritéria  pro 
vytváření  krajské  sítě.  Tím  by  měla 
přispět  k  jednotnějšímu  přístupu 
krajů k formování sítě sociálních slu-
žeb  a  jejich  financování.  Věřím,  že 
i tyto další  legislativní návrhy, které 
připravujeme,  pomohou  a  přispějí 
k další stabilizaci sociálních služeb.
Na závěr bych všem poskytovatelům 
sociálních  služeb  chtěl  popřát  pří-
jemné a klidné prožití letního obdo-
bí a dovolené. 

Lenka Kaplanová

OtáZky ČtENářů 

Je-li vyrovnávací platba stanovena u odborného sociálního po-
radenství se započtením tržeb z fakultativní služby (bez odpočtu 
nákladů fakultativní služby), byl postup správný?
Obecně  lze říci, že  fakultativní činnosti mohou být dle zákona o sociál-
ních službách zpoplatněny ve výši nákladů za ně. Z toho plyne, že posky-
tovatel z nich nemá žádný zisk, který by mohl k financování základních 
činností služby využít. V tomto kontextu je zahrnutí těchto výnosů do vý-
počtu vyrovnávací platby považovat za chybný krok. Nicméně vydavatel 
Pověření mohl pro tento krok mít objektivní důvod. Bez znalosti podrob-
ností konkrétního případu se tedy nemohu závazně vyjádřit k tomu, zda 
pověřovatel pochybil, či nikoli. Pokud tedy vznikají pochybnosti, určitě by 
bylo dobré se obrátit na můj odbor s uvedením konkrétního dotazu.

Jak chápat odlišné hodnoty vyrovnávací platby stanovené v „Po-
věření“ a ve „Smlouvě o dotaci“? Jak situaci řešit?
Vyrovnávací platba je vypočtena v Pověření a pověřovatel je jeden. Další 
veřejní donátoři svými smlouvami o poskytnutí dotace k tomuto pověře-
ní přistupují. Ve smlouvách o poskytnutí dotace nemá být uvedena výše 
vyrovnávací platby, pouze v Pověření. Z toho plyne, že pokud je pověřova-
tel  jeden a Pověření existuje pro každou službu pouze  jedno, platí výše 
vyrovnávací platby uvedená v pověření. Dotace může být nastavena zcela 
jinak, na nižší úroveň očekávaných nákladů, může stanovit neuznatelné 
náklady, které z dotace nelze hradit. Je  tedy  třeba odlišit, kdy se  jedná 
o výpočet vyrovnávací platby, a kdy o výpočet dotace.
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NÁZORY 
POSKYTOVATELŮ 

NA VYROVNÁVACÍ 
PLATBU

nový  systém  jen  opticky  přesunul  přerozdělování 
předem  daného  objemu  peněz  z  úředníků  MPSV 

na úředníky krajských úřadů, žádný pokrok v tom nevi-
dím. Původní předpoklad, že kraj ví lépe, kdo potřebuje 
kolik  peněz,  není  nikde  v  praxi    realizovaný.  Rozdělo-
vání  se  děje  matematickým  způsobem,  podle  vzorce 
a  statistických  údajů  z  minula,  dorovnávání  na  kon-
ci  roku  je  naprosto  neprůhledné,  není  žádná  faktická 
vazba na reálný a momentální stav klientů, na úhradu 
jim konkrétně potřebné a poskytované péče. Ve vztahu 
k občanovi ČR, závislému na sociální péči, je naprosto 
šílené, že je u nás několik odlišných krajských systémů 
financujících sociální služby.
Zmatek je  již v názvosloví – dvě věcí se  jmenují stejně 
–  vyrovnávací  platba  (z  rozpočtu  MPSV)  i  dotace  kra-
je  (v  rámci  jeho  dotačního  řízení)  se  oficiálně  jmenují 
DOTACE.  A  vedle  toho  je  ještě  příspěvek  zřizovatele 
jeho  příspěvkovým  organizacím,  rozdělovaný  na  zá-
kladě  usnesení  zastupitelstva,  často  také  nazývaný  
dotace...
Stále více jsem přesvědčen o tom, že jediný spravedlivý 
systém by byl ve vazbě na konkrétní posouzení každé-
ho jednotlivého klienta, vyčíslení nákladů na jemu po-
třebnou péči, a její úhrada – z jakéhosi budoucího soci-
álního pojištění, z vlastních úspor klienta, z adresných 
příspěvků  na  péči  atd.  K  čemu  pak  máme  příspěvek 
na péči a celé sáhodlouhé posuzování, že? Ale to je asi 
ještě dlouho nereálné. Kdo by pak milostivě každoroč-
ně  rozděloval státní peníze, vyráběl metodiky rozdělo-
vání, kontroloval jejich dodržování?  

dotace  vyrovnávací  platbou  je  pro  nás  rozhodně 
lepší  než  před  lety,  ovšem  nejspolehlivější  způ-

sob  pro  mne  osobně  byla  ( jsem  ve  funkci  ředitelky 

od  roku  1997)  stanovená  dotace  na  lůžko  (50  000  Kč  
na rok). 

Systém  je  stejně  nespravedlivý,  jako  v  předchozích 
letech.  Jen  s  tím  rozdílem,  že  v  současné  době 

jsou kraje v jasném střetu zájmu, protože rozdělují do-
tace  svým  příspěvkovým  organizacím.  Výše  přiděle-
né  dotace  je  v  některých  případech  naprosto  odlišná 
u  podobných  subjektů    (např.  stejná  kapacita).  Tudíž 
nejsou stanoveny rovné a shodné podmínky pro všech-
ny,  což  může  mít  vliv  na  kvalitu  poskytované  služby  
(lepší  materiálové  vybavení,  větší  počet  zaměstnanců  
apod.) 

krajský  úřad  nám  poslal  na  naše  zařízení  kontrolu 
po  ukončení  našeho  společného  jednání  na  kra-

ji  s  místostarostou  města  Litoměřice  (do  7  minut 
po ukončení  jednání  jsme dostali email, že nám posí-
lají kontrolu na státní dotace a malý dotační program 
za  rok  2015).  Kontrola  proběhla  velice  dobře,  dostali 
jsme nakonec pochvalu za průhledný systém. Úřednice 
kraje tvrdí, že kontrola byla řádně naplánována. Reali-
ta je ale úplně jiná, podle ověřených informací všechny 
organizace,  které  se  ozvaly  na  nespravedlivý  způsob 
vyrovnávací  platby  a  přiznání  dotace  ze  státního  roz-
počtu, už absolvovaly nebo budou mít v nejbližší době 
kontrolu. 

Pořád  se  snažíme  řešit  celou  situaci,  ale  jsme  zoufalí, 
zda v  tom nejsou politické zájmy. Krajské úřednice se 
na  konci  naší  schůzky  přiznaly,  že  vyrovnávací  platbu 
jim počítala externí firma. Je to zřejmě úmysl a likvida-
ce neziskových organizaci v kraji. Tenhle systém finan-
cování sociálních služeb  již dlouhá léta nefunguje ani 

Redakce Rezidenční péče také zaregistrovala kritické připomínky. Požádali jsme posky-
tovatele o  názor a nejzajímavější příspěvky uveřejňujeme. Někteří autoři  si nepřejí být 
jmenováni, kontakt na ně je v redakci. Položili jsme tuto otázku: 

Je podle vás nový systém udělování dotací ve srovnání  
s předchozími lety lepší?
v čem vidíte jeho přednosti, případně nedostatky?

Vyrovnávací platba byla dlouhá léta snem mnoha poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Nelze se 
tomu divit. Měl to být spravedlivý, předvídatelný systém, který zajistí pokrytí všech nákladů, které oprávněně 
vzniknou při poskytování sociálních služeb. Díky tomu se měl vytvořit ve firmách prostor pro rozvoj.  Jak po-
zoruji současný vývoj systému, který se nazývá vyrovnávací platbou, nebyl tento sen naplněn. Možná byly napl-
něny podmínky EU, ale poskytovatelům zůstávají mnohdy oči pro pláč. Věřím ale, že tento systém není špatný. 
Pouze jeho nastavení, diplomaticky řečeno, není ideální. Doufám, že se najde dost politické odpovědnosti a sys-
tém se opraví na skutečnou vyrovnávací platbu. Dokud se tak nestane, zůstávají platné mnohé kritické články 
k původnímu systému státních dotací na poskytování sociálních služeb datované v poslední dekádě.  

Mgr. Petr Hanuš
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v  zahraničí,    vedlo  to  k  nerovnoměrnému  rozdělování 
dotací a ke korupci.   

Systém  dotací  prostřednictvím  vyrovnávací  platby 
je  jen  jiným názvem pro dřívější dotace MPSV. Sys-

tém  přidělování  je  stejný,  je  jen  otázkou,  jak  se  který 
kraj    s  tím  vypořádal  –  vzniklo  ale  14  různých  systé-
mů...  Problém  je  spíše  ve  velkém  podfinancování  ce-
lého systému. Sociální služby v ČR fungují na principu 
„perpetum  mobile“  –  nejsou  peníze  a  přesto  každý 
rok  přežíváme.  Bohužel  nůžky  mezi  příjmy  a  náklady 
se stále více rozevírají a všichni mluví o dalším rozvo-
ji. Odnáší to nejvíc zaměstnanci v sociálních službách  
na svých platech.  

Ing.Tomáš Havlásek,  
ředitel Domova u lesa Tavíkovice

obecně si o novém systému udělování dotací, založe-
ném  na  krajských  „benchmarkingových“  (rádoby) 

průzkumech, nemyslím nic dobrého, neboť vyrovnávací 
platby  (dotace)  vypočtené  dle  „obvyklých  průměrných 
nákladů“  na  druh  služby  velmi  znevýhodňují  naše  ka-
pacitně malé a humánní domovy, které jsou nákladově 
vysoko nad průměrem protože: a) jsou malé, b) napros-
tou většinu uživatelů tvoří uživatelé se IV. stupněm PnP 
(tj. s nejvyšší mírou postižení).

Petr Hejl, DiS. ředitel a předseda správní rady
Diakonie ČCE – střediska BETLÉM

zkušenosti  s  vyrovnávacími  platbami  máme  zatím 
jen z minulého roku. Uvidíme, co bude dál. 

Minulý rok znamenal pro naše pobytové služby o něco 
málo  více  financí,  zato  větší  administrativní  nároky. 
Na hodnocení je myslím ještě brzy. 

Zdeněk Hojný, 
Královehradecký kraj

výše  vyrovnávací  platby  v  roce  2016  je  pro  naši  or-
ganizaci  zhruba  o  1  mil.  Kč  nižší  než  v  minulosti. 

Zřizovatel  Kraj  Vysočina  asi  z  půlky  vykrývá  navýšení 
příspěvku,  zbytek  musíme  ušetřit  nebo  zvýšit  příjmy.  
Letošek asi zvládneme, ale nebude se to příští rok opa-
kovat? Nedostatek dle mého názoru – vyrovnávací plat-
ba znevýhodňuje příspěvkové organizace krajů, nebere 
ohled  na  specifika  jednotlivých  zařízení  a  zřizovatel 
kraj  nemá  jinou  možnost  než  poskytnout  formou  pří-
spěvku dotace, což je do budoucnosti diskutabilní. 

vnovém systému financování vidím jenom nedostat-
ky. Pominu administrativní zátěž, vyplňování dalších 

a  dalších  tabulek,  předkládání  ověřených  dokumentů, 
které již byly několikrát předloženy v nesplnitelných ter-
mínech.  Pominu,  že  nám  byly  opakovaně  předkládány 
tabulky  s  různými  čísly,  vypočítanými  dle  koeficientů, 
kterým nerozumíme a úřad je  neumí vysvětlit. 

Co nám ale vadí nejvíc je, že v loňském roce jsme  byli 
nuceni přijmout pravidlo, že podíl dotace v rámci dotač-
ního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém 
kraji 2015 může tvořit maximálně 90% podpory z veřej-
ných rozpočtů (kam se nezapočítávají úhrady uživatelů 
a úhrady od zdravotních pojišťoven). Zbylých 10% jsme 
povinni si zajistit z jiných zdrojů, tedy především z roz-
počtů zřizovatele a obcí. 

Domov důchodců Bystřany funguje v obci již od konce 
60. let minulého století. V 90. letech domov spadal pod 

Okresní  ústav  sociálních  služeb  v  Teplicích,  po  jehož 
zrušení se zřizovatelské funkce od 1. 7. 1996 ujala obec 
Bystřany. Představitelé obce samozřejmě váhali zatížit 
obec zodpovědností za  tak velké zařízení, nakonec se 
ale  funkce  zřizovatele  ujali.  Také  proto,  že  ze  strany 
Okresního  úřadu  Teplice  byla  v  této  věci  tehdejšímu 
starostovi obce přislíbena veškerá možná pomoc. K ta-
kové pomoci však nakonec nikdy nedošlo. Od začátku 
bylo jasné, že se obec nebude moci nijak podílet na fi-
nancování služeb zařízení (viz rozpočet obce ve srovná-
ní s rozpočtem zařízení). Až doposud to nebyl zásadní 
problém, služby organizace se dařilo pokrývat z jiných 
zdrojů.

Pravidlo, že podíl dotace v rámci dotačního programu 
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015 může 
tvořit maximálně 90% podpory z veřejných rozpočtů,  se 
nám nepodařilo splnit. Naše zařízení   nebylo schopno 
z  jiných  veřejných  rozpočtů  těchto  10%  získat,  dotace 
z výše zmíněného dotačního programu kraje tedy tvoři-
la místo 90% celých 100% podpory získané z veřejných 
rozpočtů a my jsme  byli v březnu tohoto roku Krajským 
úřadem vyzváni k vrácení více než 350 tisíc korun. Tato 
situace nás poškozuje a staví do situace, ze které nevi-
díme východisko: opravdu rádi bychom získali na úhra-
du  nákladů  prostředky  i  ze  strany  zřizovatele,    jak  to 
požadují  pravidla  krajského  dotačního  programu,  ob-
jektivně  toho  ale  nejsme  schopni.  Jsme  tedy  „pokuto-
váni“ za situaci, kterou jsme nezavinili a přes veškerou 
snahu ji nedokážeme nijak ovlivnit. 

Se  smutkem  musím  konstatovat,  že  už  i  mě  přechází 
humor a takovou marnost nad marnost jsem za dvacet 
let nezažila. Moje skepse je podtržena právě proběhlou 
5. inspekcí. 

Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany,p.o.

od roku 2016 se z rozpočtu služby vyčlenil mj. zdra-
votnický  personál.  Ten  byl  v  minulosti  součástí 

služby, ale nesměl být hrazen z dotace MPSV. Byl  tedy 
hrazen např. z úhrad uživatelů, případně od zřizovate-
le.

Po  školení,  které  jsme  absolvovali  v  letos  v  květnu 
v Brně, by se měl zdravotnický personál a ostatní služ-
by, které nesouvisí s poskytováním základních činností 
dle  ZSS,  hradit  z  úhrad  od  pojišťovny,  účelových  darů 
a případně dalšího příspěvku od zřizovatele.

Tímto může teoreticky v příštích letech dojít ke snížení 
veřejné podpory od Jihomoravského kraje dle § 101 a) 
a § 105, a naopak k zavedení dalšího příspěvku na pro-
voz  od  zřizovatele  na  krytí  nesouvisejících  nákladů 
(zdrav.personál,  ostatní).  Pro  zřizovatele  se  tak  může 
v našem případě jednat o nárůst cca 1,2–1,5 mil. Kč.

Zavedením vyrovnávací platby dochází ke zvýšené ad-
ministrativní zátěži, pokud organizace eviduje více slu-
žeb, provádí fakultativní služby, atd.

Z výsledků dotačního řízení pro rok 2016 lze konstato-
vat, že se nic moc nezměnilo, jen je více práce s admi-
nistrativou. Stále existují u stejné služby a srovnatelné 
kapacity  diametrální  rozdíly  ve  výši  přidělené  dotace 
na 1 lůžko. 

Redakce děkuje za vaše názory.
Pokud budete mít zájem se zapojit do diskuze, napište nám. Na našich webových stránkách bude umístěn dotazník  
k výši vyrovnávací  platby a dotací. Ze získaných dat přineseme další článek v příštím čísle. 

email: redakce@marcom-praha.cz, www.rezidencnipece.cz
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Někteří poskytovatelé, a není jich zrovna málo, tvrdí, že mají velký problém s vypočte-
nou maximální hranicí vyrovnávací platby, neboť takto stanovená výše jim nepokrývá 
reálný rozpočet služby, aby byli schopni zajistit její dostupnost. Byli by sice připraveni 
rozdíl pokrýt z jiných zdrojů, než ze státní či krajské dotace, ale obávají se překročení 
hranice celkové vyrovnávací platby, a tudíž její nadměrnosti, která by musela být tak jak 
tak korigována. Podívejme se tedy na tyto případy z praktického hlediska.

Co když vyrovnávací  
platba nepostačuje

k pokrytí skutečných nákladů? 

Předně  je  třeba  uvést,  že  v  rámci 
tvorby  krajské  sítě  výpočet  vyrov-
návací  platby,  tj.  čistých  nákladů 
nezbytných  k  zajištění  dostupnosti 
dané  služby,  stanoví  kraj  v  souladu 
s  jeho  pravomocemi  danými  záko-
nem  o  sociálních  službách.  Zajišťo-
vání  dostupnosti  sociálních  služeb 
spadá  do  samostatné  působnosti 
krajů,  přičemž  není  prozatím  dána 
ani  žádná  jednotná  metodika  vý-
počtu  vyrovnávací  platby,  jakož  ani 
zjištěny  jednotné  parametry  ná-
kladovosti  služeb;  v  důsledku  toho 
existuje  v  našem  systému  de  facto 
14  způsobů  stanovení  vyrovnávací 
platby. Nejde snad o to, že by každý 
kraj  měl  zcela  odlišnou  kalkulaci, 
ale  určité  rozdíly  zde  existují.  Než 
dojde  ke  sjednocení  dobré  praxe, 
může se kalkulace vyrovnávací plat-
by v jednotlivých krajích i nikoli ne-
podstatně lišit.

Jak  jsme  již  v  některých  našich 
předchozích  článcích  uváděli,  prá-
vo EU zná v zásadě 3 metody výpo-
čtu vyrovnávací platby. Vyrovnávací 
platba může být stanovena dopředu 
na  bázi  očekávaných  nákladů  a  vý-
nosů,  nebo  na  bázi  skutečných  ná-
kladů  a  výnosů,  anebo  kombinací 
obou metod.

Osobně  jsem  vždy  byl  pro  metodu 
kombinace,  která  svojí  podstatou 
umožňuje  největší  flexibilitu  při  fi-
nancování konkrétní služby. Jde o to, 
že jakékoli očekávání, tj. výpočet ne-
musí, a zpravidla ani nebude reálně 
odpovídat  skutečnosti,  neboť  vývoj 
v  daném  roce  může  přinést  zdů-
vodnitelné  odchylky,  které  je  nutno 
v zájmu zajištění dostupnosti služby 
ve stanoveném rozsahu zohlednit.

Některé kraje hlásí, že stanovily vy-
rovnávací  platbu  tak,  aby  poskyto-
vatel v jejím rámci mohl službu vždy 
zajistit. Vidí ve svém výpočtu dokon-

ce i určitou rezervu. Jinde ale tento 
problém reálně existuje. Kde je tedy 
chyba?

První otázka, která se nabízí, je, zda 
vyrovnávací  platba  byla  nastave-
na  správně,  tj.  zda  výpočet  vychází 
z  reálných  čísel  zjištěných  z  řádně 
vedeného  odděleného  účetnictví, 
tj. skutečných nákladů alokovaných 
na  konkrétní  službu,  za  které  ji  lze 
zajistit.  K  výpočtům  často  kraje  vy-
užívají  hodnot  zjištěných  pomocí 
funkce tzv. mediánu, která nepřihlí-
ží k extrémním hodnotám a nejlépe 
vyjádří obvyklou hodnotu ze soubo-
ru zjištěných dat. Pokud tomu tak je, 
pak  je  ale  z  matematického  hledis-
ka  divné,  že  by  hranice  vyrovnáva-
cí  platby  byla  stanovena  v  principu 
špatně. Pokud totiž hodnota mediá-
nu  jednomu  poskytovateli  zásadně 
nepokryje  jeho  náklady  na  službu, 
jak  tvrdí,  potom  ale  logicky  musí 
existovat  jiný  poskytovatel  v  rámci 
porovnatelného  souboru  dat,  který 
je schopen obdobnou službu zajistit 
za výrazně nižších nákladů, jinak by 
medián nebyl mediánem.

Co z toho plyne? Buď poskytovatel, 
který není schopen v rámci vyrovná-
vací  platby  své  náklady  pokrýt,  má 
tyto  oproti  některým  jiným  posky-
tovatelům  příliš  vysoké,  anebo  je 
chyba již v samotném nastavení pa-
rametrů služby v  rámci existujícího 
pověření  s  dopady  na  její  celkovou 
nákladovost.

Ať již je chyba na kterékoli straně, je 
třeba hledat řešení, a to v krátkodo-
bé i dlouhodobé perspektivě. Pokud 
se  tedy  takové  případy  vyskytnou, 
měl by kraj v první řadě vyhodnotit, 
zda jde o věc ojedinělou, týkající se 
pouze  konkrétního  poskytovatele, 
či zda  jde o problém u konkrétního 
druhu služby s dopadem na více po-
skytovatelů,  a  následně  identifiko-

vat  jeho  podstatu.  Důležité  je  zjiš-
tění,  zda  a  případně  proč  skutečné 
náklady služby, nezbytné k zajištění 
její  dostupnosti,  převyšují  vypočte-
ný  limit  vyrovnávací  platby.  Pokud 
ano,  je  to  jednak  podnět  pro  úpra-
vu  budoucích  výpočtů  vyrovnávací 
platby  jako  takové,  jednak  podnět 
k  tomu,  aby  se  provedla  dodatečná 
úprava výpočtu formou individuální 
korekce  nezbytných  nákladů  dané 
služby,  aby  nedošlo  k  ohrožení  její 
udržitelnosti.

Na  tomto  místě  nutno  uvést,  že  ja-
kákoli  změna  výpočtu  vyrovnávací 
platby musí být provedena ve všech 
právních souvislostech. Právo EU ko-
rekcím nebrání, ostatně výše zmíně-
ná metoda kombinace očekávaných 
a skutečných nákladů je právě na ur-
čitých  korekcích  založena.  Důležité 
je  vždy  zachovat  transparentnost 
a  rovnost  a  nenastavit  postup  či 
pravidla diskriminačně. Také je tře-
ba  vyhodnotit,  zda  metodika  kraje, 
určující výpočet vyrovnávací platby, 
provedení korekcí na základě zjiště-
né skutečnosti obecně umožňuje či 
nikoli. V kladném případě je změna 
řešitelná  úpravou  pověření,  které 
výpočet obsahuje, v opačném přípa-
dě  bude  nezbytné  provést  zásah  již 
do samotné metodiky.

Znovu  třeba  zopakovat,  že  korekce 
výpočtu vyrovnávací platby by měla 
být  připuštěna  pouze  po  objektiv-
ním  zjištění,  že  její  rozmezí  není 
schopno  pokrýt  reálné  a  nezbytné 
náklady  na  zajištění  dostupnosti 
služby v rozsahu vymezeném v kon-
krétním  pověření.  Naopak  korekce 
by  zásadně  neměly  sloužit  k  umož-
nění  krytí  rozpočtu  poskytovatele, 
pokud to není odůvodněno konkrét-
ní povahou či potřebou služby.

JUDr. Karel Zuska 
www.zklub.cz 
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Pohádka o divukrásné zemi
Znám jednu divukrásnou zemi. V mi-
nulosti  se  jí  říkalo  lecjak,  ale  teď  si 
papaláši vymysleli, že se jí bude říkat 
Czechia.  No,  papaláši  mohou  dělat, 
co chtějí, ale lidé si budou své zemi ří-
kat, jak jim bude libo. A ještě bychom 
měli  připomenout,  že  naši  předkové 
tuto zemi dobyli mečem. Nebyli žád-
nou  holubičí  povahou,  ale  krutými 
válečníky,  kteří  do  této  země  vpadli 
jako součást slovansko- hunského vá-
lečnického svazu. 
Nyní je tato země demokratická, zemi 
vládne vláda, která vznikla na základě 
svobodných voleb. Vláda se nevměšu-
je  do  života  běžných  lidí,  nenařizuje 
jim, co mají dělat a co dělat nesmějí. 
Vláda se stará jen o bezpečnost svého 
lidu a vůbec ji nenapadne řešit, co lidé 
smějí a nesmějí říkat. Zemi řídí pouze 
7 ministerstev.  Tento nízký počet mi-
nisterstev  je  způsoben  pravděpodob-
ně  většinovým  volebním  systémem, 
který  snižuje  počet  koryt  pro  menši-
nové  koaliční  partnery.  Tzv.  korektní 
vyjadřování se v této zemi nepěstuje. 
Daně  jsou  nízké.  Daň  z  příjmu  činí 
pouhých deset procent a daň z přida-
né hodnoty sedm procent. Dále všich-
ni  lidé v  této zemi platí  relativně níz-

kou daň z péče (1 až 2%), která má za-
jistit prostředky na péči v době, kdy se 
nebudou moci sami o sebe postarat.
Sociální  služby  jsou  plně  v  kompe-
tenci obcí. A obce rozhodují o určení, 
jaký typ sociálních služeb budou spo-
lufinancovat.  Ceny  nejsou  určovány 
státem. Když chce někdo do domova 
důchodců,  tak  je  mu  to  umožněno. 
Ale obec neplatí veškeré poskytované 
služby. Při určování příspěvku na so-
ciální  služby  přihlíží  k  majetkovému 
stavu  žadatele  a  jeho  příbuzenstva. 
Veškerá  zdravotní  péče  je  hrazena 
zdravotními  pojišťovnami.  Žádné 
teorie  o  deinstituonalizaci  se  v  této 
zemi nepěstují a ani nerealizují. Stát 
neplatí  žádné  neziskové  organizace 
s  působností  v  sociálních  službách. 
To  může  činit  pouze  obec,  pokud  jí 
to  u  jejích  občanů  projde.  Vedoucí 
pracovníci v sociálních službách jsou 
vybírání na základě svých schopnos-
tí, nikoliv na základě příslušnosti k lo-
kální politické elitě.  Každý má právo 
si vybrat,  jakou sociální službu bude 
využívat.  Poptávka  po  všech  typech 
sociálních  služeb  je  zcela  uspokoje-
na.  Na  kvalitu  sociálních  služeb  do-
hlížejí obce. Činí tak prostřednictvím 

sociologických  průzkumů  spokoje-
nosti  uživatelů.  Poskytovatelé  soci-
álních  služeb  nemusí  zpracovávat 
žádné  písemné  materiály  týkající  se 
kvality služeb. Mimořádná pozornost 
se  věnuje  kontrole  nákladů  ve  všech 
druzích  služeb.  Žádné  státní  inspek-
ce sociálních služeb neexistují. Krité-
ria pro vstup na trh sociálních služeb 
jsou jednoduchá a jejich splnění hod-
notí obecní úřad.
Čtenář  si  jistě  povšiml,  že  vše  výše 
napsané je pohádkou. A to pohádkou 
nesplnitelnou,  protože  všemocná 
byrokracie  přece  nepřijde  o  náplň  a 
smysl své činnosti. Horší ovšem je, že 
tato  byrokracie  stále  zvyšuje  papíro-
vou zátěž na svého občana. Všechny 
vlády od roku 1992 slibovaly, že tuto 
zátěž  zmenší,  ale  žádná  své  předvo-
lební sliby nesplnila. Někdy se mi zdá 
při  těch neomarxistických nápadech 
některých  ministrů,  jakoby  se  kolo 
dějin  obracelo  zpátky  k  roku  1989.  
A ještě horší je to v oblasti vyjadřová-
ní nekonformních názorů. Má pravdu 
Ondřej Neff, když napsal: „Ten posun 
k  nesvobodě  je  zřejmý.  Utahování 
šroubu vnímám týden od týdne.“ 

Ing. Vladimír Hanzl

Zamyšlení lékaře
Vážení čtenáři, dovolím si vás seznámit 
s mým osobním příběhem. Mám bratra 
a ten žil dlouho se svou matkou. Nemo-
hl si najít stálou partnerku, protože žád-
ná  nechtěla  sdílet  byt  spolu  s  ní.  A  tak 
nemohl  založit  dlouhodobý  partnerský 
vztah.  Když jsem kdysi působil jako za-
stupitel na Praze 4, pomohl jsem mu byt 
získat.  Chtěl  jej  rekonstruovat  a  půjčit 
si na to peníze, byl však tak zadlužený, 
že  už  nemohl  žádný  nový  úvěr  získat. 
Pro získání peněz chtěl zastavit chalupu 
u  Havlíčkova  Brodu  a  hypotéku  napsat 
na  svoji  partnerku.  Moje  matka  si  však 
tehdy  nepřála,  aby  rodinná  nemovitost 
byla zastavena na cizí osobu a požáda-
la  mě,  abych  si  bratrovu  hypotéku  vzal 
na  sebe.  Já  jsem  žádné  dluhy  neměl, 
a  protože  mě  požádala  o  pomoc  moje 
matka  a šlo o pomoc  jedinému  bratro-
vi,  souhlasil  jsem.  Měl  jsem  však  pod-
mínku, že převede hypotéku na někoho 
jiného. Bratr souhlasil a slíbil, že  to za-
řídí.  Jenže  jakmile  peníze  získal,  už  se 
přestal jakkoliv starat o to, aby svůj slib 
vyplnil.  Přestal  o  hypotéce  jakkoliv  ko-
munikovat.  Nespolupracoval.  Nedal  mi 
ani kopie dokumentů, zatajil mi přístup 
k účtu. Naštěstí splácel. Je velmi nepří-
jemné žít s hypotékou, která není vaše. 
A já jsem byl tenkrát tak naivní, že jsem 
nepožádal  o  žádné  zajištění.  Bratrovu 
hypotéku mám stále napsanou na sebe 
a každý měsíc se bojím, jestli zaplatí dal-
ší splátku. Jediná záruka na to, aby řád-

ně  splácel,  byl  byt,  který  vlastnila  moje 
matka a který jsme měli spolu podědit. 
Jenže  Pavel  byl  s  mojí  matkou  v  užším 
kontaktu než já a nakonec, když už byla 
hodně  stará  a  nemocná,  ji  přiměl,  aby 
byt přepsala na něj. Moje matka tak uči-
nila a hned poté zemřela. Byt byl jediný 
významný majetek, který měla a  ten  je 
nyní bratra. Když bratr přestane splácet, 
budu jeho hypotéku splácet já. S čím se 
hodně  nemohu  srovnat  je  jednání  mé 
matky. Věděla, že přepisem bytu na bra-
tra mě jemu vydá zcela na milost či ne-
milost. Byla to však už stará, slabá, poly-
morbidní žena, která neuměla věci řešit 
racionálně a spravedlivě. Podlehla tlaku, 
který byl na ní vyvíjen, a udělala něco, co 
by dříve jistě neudělala.
Ještě  jako  zastupitel  pro  Prahu  4  jsem 
byl předsedou komise, která přidělovala 
byty  do  domovů  s  pečovatelskou  služ-
bou. Velmi často jsme řešili případy, kdy 
matka přepsala svůj byt na svého syna 
a ten ji potom z bytu vyhodil. A tak mat-
ka žádala o byt v pečovatelském domě. 
Až mě zaráželo,  jak  je  takové amorální 
jednání ze strany nejbližších příbuzných 
časté.
Kdo pracuje v sociálních službách, tak to 
velmi dobře zná. Pobytová zařízení soci-
álních služeb jsou plná polymorbidních 
obyvatel  trpících  různými  stupně  de-
mence. Je jich čím dál tím více. Jedná se 
hlavně o ženy. Tyto pacientky jsou v ab-
solutní  většině  před  zákonem  svépráv-

né,  ačkoliv  tomu  tak  reálně  není.  A  to 
vidím  jako  velký  problém,  protože  tyto 
osoby trpící demencí vykonávají právní 
akty, a ty mají následky. Třeba jako moje 
matka s darováním nemovitosti. Setkal 
jsem se obdobnými případy, které se tý-
kaly rodinných příslušníků mých pacien-
tek. Lidé trpící demencí by neměli činit 
žádná  právní  rozhodnutí,  jenže  pokud 
nejsou  uznány  nesvéprávnými,  mohou 
to dělat a dělají  to. Narážím na  to  i při 
léčbě.  Svéprávný  člověk  se  může  léčit, 
jak chce. Nesvéprávný by neměl, protože 
pokud poškozuje své zdraví, není scho-
pen  poškozování  sama  sebe  správně 
vyhodnotit. Často se setkávám s tím, že 
pacientky  trpící  demencí  chtějí  tu  brát 
tyto léky a tu tyto léky nebrat a já pořád 
musím počítat s  tím, že před zákonem 
jsou  svéprávné.  Jak  se  správně  zacho-
vat? Stejné je to i u léčebných zákroků. 
Jejich souhlas není souhlasem plně psy-
chicky komponovaného člověka.
Pociťuji  to  jako  velký  problém  ve  své 
práci.  V  pobytových  zařízeních  sociál-
ní péče, kde poskytuji své zdravotnické 
služby, mám v péči velmi mnoho pacien-
tů trpících demencí, kteří  jsou ale před 
zákonem  svéprávní.  Jsou  zneužitelní 
(např.  jako bílí koňové), ale nikdo to ni-
jak  neřeší.  Tato  situace  mi  nepřipadá 
optimální. 
Co se s tím dá dělat? A dá se s tím vůbec 
něco dělat? A chce to vůbec někdo řešit?

 MUDr. Petr Bouzek
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Co bude pro poskytovatele  
znamenat tato skutečnost?
Na  úvod  je  potřeba  říci,  že  odbor-
nost  913  nebyla  pro  svá  specifika 
ani v roce 2007, kdy nabyl účinnosti 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách,  ani  v  roce  2012,  kdy  na-
byl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., 
o  zdravotních  službách,  zařazena 
mezi  ostatní  „klasická“  zdravotnic-
ká zařízení. 
Odbornost  913  je  totiž  specifická 
např.  tím,  že  veškerá  péče,  poskyto-
vaná  touto  odborností,  je  indikova- 
ná ošetřujícími lékaři, klienti potřebu-
jí jistotu zajištění ošetřovatelské péče 
bez ohledu na průběh výběrových ří-
zení  mezi  zdravotními  pojišťovnami 
a  poskytovateli  a  chrání  se  tak  lépe 
oprávněné  zájmy  osob,  které  se  již 
nemohou samy domáhat svých práv, 
což se např. promítlo do kontraktač-
ní  povinnosti  zdravotních  pojišťoven 
vůči pobytovým zařízením sociálních 
služeb  nebo  do  striktně  vyjmenova-
ných paragrafů, které se týkají odbor-
nosti  913,  v  zákoně  č.  372/2011  Sb., 
o  zdravotních  službách,  a  také  sa-
mostatným  paragrafem  17a  v  zá-
koně  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném 
zdravotním  pojištění,  který  ale  neu-
možňuje účast zástupců odbornosti 
913  na  dohodovacím  řízení  v  rám-
ci  přípravy  tzv.  úhradové  vyhlášky. 
A mimo jiné právě z důvodu neúčasti 
na  dohodovacím  řízení  není  možné 
odbornost 913 zahrnout do úhrado-
vé vyhlášky. Ministerstvo zdravotnic-
tví si toho, i díky zásadní připomínce 
Komise  Legislativní  rady  vlády,  bylo 
vědomo,  přesto  se  odbornost  913 
do úhradové vyhlášky dostala stylem 
„oblečená-neoblečená“  odkazem  na  
§ 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění. Ne-
divím  se,  že  ústavní  stížnosti,  které 
tento postup napadají, získaly v sou-
čtu  podporu  skoro  poloviny  senáto-
rů.  

Zdravotní pojišťovny k zahrnutí 
odbornosti 913 do úhradové vy-
hlášky přistoupily různě. Jaké 
jsou prozatímní zkušenosti?
Začnu  největší  zdravotní  pojišťov-
nou  –  VZP  v  tzv.  úhradovém  dodat-
ku  pouze  odkazuje  na  úhradovou 
vyhlášku.  Nenabízí  tak  vůbec  nic 
navíc. 

Zdravotní  pojišťovna  Ministerstva 
vnitra ČR nabízí těm zařízením, kte-
rá měla v referenčním období méně 
než  10  ošetřených  pojištěnců  nebo 
jejich  průměr  úhrady  na  jednoho 
pojištěnce  nepřekročil  hodnotu 
32 820 Kč, hodnotu bodu 1,02 Kč bez 
regulace. Při překročení obou těch-
to hodnot pak regulaci podle výpo-
čtu uvedeného ve vyhlášce. 
Vojenská zdravotní pojišťovna nabí-
zí těm zařízením, která měla v refe-
renčním  období  méně  než  10  ošet-
řených  pojištěnců,  hodnotu  bodu 
1,00 Kč bez regulace. Při překročení 
tohoto počtu pak regulaci podle vý-
počtu uvedeného ve vyhlášce. 
Česká  průmyslová  zdravotní  pojiš-
ťovna  nabízí  těm  zařízením,  která  
budou  mít  v  hodnoceném  období 
méně než 20 ošetřených pojištěnců, 
hodnotu  bodu  1,00  Kč  bez  regula-
ce. Při překročení tohoto počtu pak 
regulaci  podle  výpočtu  uvedeného 
ve vyhlášce.
Oborová  zdravotní  pojišťovna  nabí-
zí těm zařízením, která měla v refe-
renčním  období  méně  než  10  ošet-
řených  pojištěnců,  hodnotu  bodu 
1,02 Kč bez regulace. Při překročení 
tohoto počtu pak regulaci podle vý-
počtu uvedeného ve vyhlášce.
Společnost  Gratia  futurum  913  do-
poručuje  poskytovatelům,  aby  si 
před  podpisem  úhradového  dodat-
ku  vše  spočítali  a  podepsali  úhra-
dové dodatky jen s těmi zdravotními 
pojišťovnami, u nichž budou mít jis-
totu, že nebudou regulováni.

Co se stane v případě překroče-
ní průměrné úhrady referenční-
ho období o více než 3 procen-
ta?
Poskytovatel  může  podle  úhrado-
vé  vyhlášky  za  rok  2016  zvýšit  svůj 
průměrný  objem  úhrad  maximálně 
o 3 % oproti roku 2015. Veškeré dal-
ší  výkony,  které  provede  nad  tento 
objem,  nedostane  zaplaceny.  To  je 
v rozporu s Nálezem Pléna Ústavní-
ho soudu č. 19/13.  

V úhradové vyhlášce je také 
stanoven způsob předběžných 
úhrad.
Ano,  máte  pravdu.  K  předběžným 
úhradám, které podle mého názoru, 
nejsou vůbec spravedlivé a v mnoha 

případech vedou ke zlepšování cash 
flow  zdravotních  pojišťoven,  při-
stoupily  zdravotní  pojišťovny  opět 
rozdílným  způsobem.  VZP  a  ČNZP 
hradí zálohy ve výši dle úhradové vy-
hlášky. ZPMV ČR a OZP hradí ve výši 
1,02 Kč/bod. VoZP hradí ve výši 1,00 
Kč/bod. Poskytovatel si tak musí sa-
mostatně  hlídat  nastavený  systém 
u  jednotlivých  zdravotních  pojišťo-
ven. 

Zmínil jste, že systém předběž-
ných úhrad je nespravedlivý. 
Proč?
Protože  nezohledňuje  změny  v  po-
čtech  ošetřených  pojištěnců  u  jed-
notlivých  poskytovatelů.  Uvedu  pří-
klad:
V  referenčním  období  (rok  2015) 
ošetřil  poskytovatel  10  pojištěnců 
průměrně  za  36  000 Kč  na  pojiš-
těnce za rok. Za rok tedy celkem za  
360  000 Kč.  Jedna  dvanáctina  této 
hodnoty krát 1,03 je tedy předběžná 
úhrada  na  jeden  měsíc  v  hodnoce-
ném období (rok 2016), tzn.  360 000 
/  12  x  1,03  =  30  900 Kč.  Pokud  by 
poskytovatel  v  lednu  ošetřil  pouze  
5  pojištěnců  při  stejném  průměru 
(36 000 / 12 = 3 000 Kč/měsíc), vy-
fakturoval by 5 x 3 000 = 15 000 Kč 
a  zdravotní  pojišťovna  by  mu  tuto 
fakturu  proplatila  celou.  Pokud  ale 
naopak  dojde  k  navýšení  počtu 
ošetřených  pojištěnců,  např.  na  15, 
pak  by  faktura  byla  na  hodnotu  
15 x 3 000 = 45 000 Kč, ale pojišťov-
na  by  poskytovateli  zaplatila  pou-
ze  30  900 Kč.  Rozdíl  mezi  těmito 
dvěma  částkami  (45  000  –  30  900  
= 14 100 Kč) tak poskytovatel na dobu 
delší  než  1  rok  půjčuje  bezúročně 
zdravotní  pojišťovně.  Pokud  by  po-
skytovatel dodržel průměr 3 000 Kč 
na  jednoho  pojištěnce  na  měsíc, 
tak  by  i  při  navýšeném  počtu  ošet-
řených  pojištěnců  na  15  (oproti  
10  ošetřeným  pojištěncům  v  roce 
2015)  nebyl  regulován  a  pojišťovna 
by mu „zadržované“ peníze, v rámci 
vyúčtování  roku  2016,  do  poloviny 
roku 2017 vrátila.
Podle  mého  názoru,  pokud  by  sys-
tém  předběžných  úhrad  měl  být 
spravedlivý, musely by se předběžné 
úhrady  počítat  každý  měsíc,  např. 
ve  výši  jedné  dvanáctiny  průměrné 
roční úhrady na jednoho pojištěnce 

NEJISTÁ BUDOUCNOST 
ODBORNOSTI 913
Co přineslo zařazení odbornosti 913 do tzv. úhradové vyhlášky, kterou vydává minister-
stvo zdravotnictví? Na to jsme se zeptali Petra Boťanského, jednoho z inciátorů vzniku 
společnosti Gratia Futurum 913.
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krát  počet  vykázaných  ošetřených 
pojištěnců  v  daném  měsíci.  Pokud 
by se k tomu ještě připočetl tzv. ko-
eficient  navýšení  úhrad,  zdravotní 
pojišťovny by v průběhu roku zapla-
tily všem poskytovatelům zhruba to, 
co by jim po regulaci náleželo.  

V příkladu jste uvedl průměrnou 
hodnotu 36 000 Kč za ošetřené-
ho pojištěnce za rok. Jak je toto 
číslo reálné např. v souvislosti 
s průměrnou úhradou 32 820 Kč 
uvedenou v návrhu úhradového 
dodatku ZPMV ČR?
Hodnoty průměrů úhrad (stejně jako 

dříve  hodnoty  průměrného  počtu 
bodů)  jsou  u  jednotlivých  poskyto-
vatelů  hodně  odlišné.  Proto  je  vel-
mi  problematické  i  použití  termínu 
„srovnatelný poskytovatel“, který  je 
uveden  v  úhradové  vyhlášce.  Díky 
aktivitě  společnosti  Gratia  futurum 
913  máme  k  dispozici  data  od  34 
poskytovatelů za roky 2009 až 2014. 
I  na  této  malé  skupině  je  vidět,  že 
hodnota  průměrného  počtu  bodů 
na  jednoho  ošetřeného  pojištěnce 
za rok se může pohybovat od 5 800 
do 89 200 bodů! Zvlášť náročný kli-
ent  však  může  spolykat  i  statisíce 
bodů. A když se podíváte na jednot-

livé  poskytovatele  a  hodnoty  prů-
měrného  počtu  bodů  na  jednoho 
ošetřeného pojištěnce za rok u  jed-
notlivých  zdravotních  pojišťoven, 
zjistíte,  že  i  zde  jsou  velké  rozdíly. 
Názorně  to  ukazují  grafy  od  dvou 
poskytovatelů na této stránce.
Tyto  rozdíly  jsou  dány  malým  po-
čtem  ošetřených  pojištěnců  a  dru-
hem sociální služby. U „klasického“ 
zdravotnického  zařízení  (nemocni-
ce,  ambulance  lékařů  specialistů 
apod.)  vychází  průměrné  hodnoty 
péče vykázané na jednoho pojištěn-
ce z počtu tisíců až desetitisíců po-
jištěnců  a  v  tomto  množství  se  pak 

jeden ošetřovatelsky náročný pojiš-
těnec  „ztratí“.  Poskytovatelé  odbor-
nosti 913 se však pohybují v počtech 
jednotek,  max.  desítek,  ošetřených 
pojištěnců  u  jedné  zdravotní  pojiš-
ťovny a zde jakýkoliv ošetřovatelsky 
náročný klient významně vychýlí cel-
kový průměr. To je prostě statistika 
velkých a malých čísel. Poskytovatel 
v  odbornosti  913  je  tak  „spraved-
livě  potrestán“  za  svou  snahu  po-
skytovat sociální služby a ošetřova-
telskou  péči  pro  klienty  především  
s  3.  a  4.  stupněm  závislosti  na  po-
moci druhé osoby. Princip nepouži-
tí  regulace  podle  objemu  péče  pod 

50  a  méně  ošetřených  pojištěnců, 
který v minulosti aplikovaly některé 
zdravotní pojišťovny, nebo nepouži-
tí  regulace  podle  objemu  péče,  jež 
do loňského roku aplikovala většina 
zdravotních pojišťoven,  tak více zo-
hledňoval  realitu poskytování ošet-
řovatelské péče v odbornosti 913.

Je pro odbornost 913 v úhra-
dové vyhlášce alespoň něco 
pozitivního?
Přiznám  se,  že  si  tím  nejsem  vůbec 
jist.  Podle  mého  názoru  převažují 
negativa  –  regulace  s  neproplace-
ním  výkonů,  které  jsou  realizovány 

nad  průměrný  objem 
úhrady  na  jednoho  po-
jištěnce  v  referenčním 
roce;  regulace  podle 
průměrné úhrady, která 
je,  v  případě,  že  posky-
tovatel  byl  regulován 
již  v  referenčním  obdo-
bí,  regulací  na  druhou; 
nízká  možnost  nárůstu 
průměrného  objemu 
úhrad s ohledem na níz-
ké počty ošetřených po-
jištěnců  a  významných 
výkyvů v případě potře-
by  ošetření  náročných 
klientů;  stále  neřeše-
ná  podfinancovanost 
odbornosti  913;  ne-
spravedlivě  nastavené 
předběžné úhrady; a do-
konce  i  vábnička  hod-
noty bodu 1,02 Kč, která 
je  v  případě  regulace 
nedosažitelná,  protože 
se  změnil  systém  výpo-
čtu  z  průměrného  po-
čtu bodů na průměrnou 
úhradu. To znamená, že 
pokud  byl  poskytovatel 
regulován  v  roce  2015 
a  nedosáhl  hodnoty 
bodu  0,99 Kč  (průměr-
nou  hodnotu  bodu  na-
jde  poskytovatel  ve  vy-
účtování  u  jednotlivých 
zdravotních pojišťoven), 
pak nemůže v roce 2016 
dosáhnout  na  průměr-
nou  hodnotu  bodu 

1,02 Kč. Maximálně může získat hod-
notu bodu, kterou si vypočítá tak, že 
skutečnou hodnotu bodu v roce 2015 
vynásobí  koeficientem  1,03  (např. 
0,90 Kč/bod x 1,03 = 0,927 Kč/bod). 
Pokoušeli  jsme  se  modelovat  regu-
laci na výše uvedené skupině posky-
tovatelů  a  dospěli  jsme  k  závěru,  že 
úhrady  do  odbornosti  913  se  oproti 
předchozímu  systému  regulace  sní-
ží v průměru o cca 17 %! Pokud tedy 
nebude poskytovatel v průběhu roku 
sledovat  a  reagovat  na  vývoj,  může 
při vyúčtování splakat nad výdělkem.

Děkujeme za rozhovor. 
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V současné době jsou u Ústavního soudu ČR podány dva návrhy na zrušení některých ustanovení 
Úhradové vyhlášky. Jeden návrh byl podán skupinou 24 senátorů, za níž jedná senátor Jiří Ču-
nek, a která je v řízení před Ústavním soudem ČR zastoupena advokátní kanceláří AK Svejkovský, 
Kabelková a spol. Druhý návrh byl podán skupinou 15 senátorů, za níž jedná senátor Přemysl 
Sobotka, a tu zastupuje advokát prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. Téměř polovina horní komory Par-
lamentu ČR je tedy přesvědčena o nesprávnosti Úhradové vyhlášky.

O rozhovor jsme požádali  Mgr. Petra Jiráska, právníka  spolupracujícího s advokátní kanceláří  AK Svej-
kovský Kabelková a spol., která zastupuje skupinu senátorů v čele s Jiřím Čunkem v řízení před Ústavním 
soudem ČR o zrušení některých ustanovení úhradové vyhlášky.

Co je špatného na Úhradové vy-
hlášce pro rok 2016 a má vůbec 
význam podávat návrh na její 
zrušení?
Domnívám se, že má význam předlo-
žit  letošní  Úhradovou  vyhlášku  k  po-
souzení Ústavnímu soudu ČR. Jednak 
ani  jedna  skupina  senátorů  nenavr-
huje  zrušení  celé  Úhradové  vyhlášky, 
ale  pouze  těch  ustanovení,  které  se 
vztahují k odbornosti 913. Odpadá tak 
polemika  o  ohrožení  celého  systému 
úhrad  z  prostředků  veřejného  zdra-
votního  pojištění,  která  byla  vedena 
v  souvislosti  se  zrušením  úhradové 
vyhlášky  pro  rok  2013.  Krom  toho  je 
v  tomto  případě  zcela  odlišný  důvod 
pro podání podnětu k Ústavnímu sou-
du ČR. Na rozdíl od předchozích podá-
ní, ať již úspěšných či neúspěšných, je 
podstatou obou návrhů skutečnost, že 
Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen 
„MZd“) vůbec není oprávněno apliko-
vat Úhradovou vyhlášku na odbornost 
913. Návrhy tedy nesměřují k obsahu 
Úhradové  vyhlášky,  ale  ke  způsobu 
jejího přijetí. Ostatně porušení Ústavy 
ČR namítala již pracovní komise Legis-
lativní rady vlády, které byla Úhradová 
vyhláška  předložena,  v  rámci  legisla-
tivního  procesu,  k  posouzení.  V  pů-
vodním  návrhu  byla  odbornost  913 
zařazena  mezi  poskytovatele  ambu-
lantní  péče  v  odbornostech  911,  914, 
916, 921 a 925, přičemž hodnota bodu 
a  výše  úhrad  hrazených  služeb  byla 
obsažena  v  příloze  č.  6  Úhradové  vy-
hlášky. K tomuto způsobu řešení zau-
jala pracovní komise Legislativní rady 
vlády ČR stanovisko, že Úhradová vy-
hláška může upravovat pouze úhradu 
zdravotní péče, která je prováděna po-
skytovateli  zdravotních  služeb,  tj.  po-
skytovateli  registrovanými  v  souladu 
se  zákonem  o  zdravotních  službách, 
nikoliv  však  poskytovateli  sociálních 
služeb, byť zabezpečují v určitém roz-
sahu i služby zdravotní. Pokud by k ta-
kové úpravě došlo, pak by se jednalo 
o  překročení  zákonného  zmocnění 
uvedeného v § 17 odst. 5 zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění. Na zákla-

dě tohoto stanoviska MZd sice vypus-
tilo zmínky o odbornosti 913 z návrhu 
Úhradové vyhlášky, tak jak doporučila 
pracovní komise Legislativní rady vlá-
dy ČR, avšak obratem odbornost 913 
do  Úhradové  vyhlášky  vrátilo,  tento-
krát odkazem na zvláštní ambulantní 
péči poskytovanou dle § 22 písm. e), 
což je ve své podstatě opět odbornost 
913. Hodnotu bodu, výši úhrad a regu-
lační  omezení  pak  pro  poskytovatele 
pobytových sociálních služeb stanovi-
lo MZd v příloze č. 1 Úhradové vyhláš-
ky a v  tomto znění  je dnes Úhradová 
vyhláška platná a účinná. Jen na okraj 
lze zmínit, že postupy při přijímání vy-
hlášek  jsou  upraveny  Legislativními 
pravidly vlády ČR a MZd tedy porušuje 
vlastní pravidla, která jsou mj. vydaná 
právě proto, aby k takovýmto situacím 
nedocházelo.

Nejedná se o příliš formalistický 
přístup, když MZd je oprávněno 
Úhradovou vyhláškou upravovat 
úhrady poskytovatelům zdravot-
ních služeb?
Rozhodně  nejedná.  Je  nutné  si  uvě-
domit, že v našem ústavním systému 
představuje zákonodárnou moc Parla-
ment ČR. Pouze tento orgán je opráv-
něn  přijímat  zákony  a  těmi  stanovit 
jejich  adresátům  práva  a  povinnosti. 
Současně však Ústava ČR v čl. 79 odst. 
3  umožňuje,  aby  určité  státní  orgány 
nebo  orgány  územní  samosprávy  vy-
konávaly  tzv.  odvozenou  normotvor-
bu, tj. aby vydávaly příslušné vyhlášky 
či nařízení k provedení zákonů. Výkon 
odvozené normotvorby je však možný 
pouze za určitých podmínek stanove-
ných právě Ústavou ČR, neboť v těchto 
případech se zasahuje do práv osob, 
avšak nikoliv prostřednictvím moci zá-
konodárné, ale prostřednictvím orgá-
nů moci výkonné. V tomto ohledu tedy 
musí  být  stanovena  taková  pravidla, 
aby  se  zabránilo  možnému  zneužití 
moci výkonné při vydávání podzákon-
ných právních předpisů. Orgány státní 
správy  tedy  mohou  vydat  určitou  vy-
hlášku pouze v případě, kdy je k tomu 

zákon  zmocňuje,  přičemž  vydaná  vy-
hláška  musí  být  vydána  na  základě 
a  v  mezích  zákona.  MZd  je  k  vydání 
Úhradové  vyhlášky  zmocněno  §  17 
odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění, a to po proběhnuvším doho-
dovacím  řízení.  Dohodovací  řízení  je 
obligatorním  krokem  před  vydáním 
Úhradové vyhlášky, neboť úkolem MZd 
je posouzení, zda výsledek dohodova-
cího řízení je či není v souladu s práv-
ními  předpisy  a  veřejným  zájmem, 
případně  jednat,  pokud  v  zákonem 
stanovené  lhůtě  nedojde  mezi  zú-
častněnými  stranami  k  dohodě.  Tím 
je  současně  vymezen  předmět  Úhra-
dové  vyhlášky,  který  může  upravovat 
pouze  úhrady  hrazených  služeb  těch 
poskytovatelů,  kteří  jsou  legitimová-
ni  účastnit  se  dohodovacího  řízení. 
Poskytovatelé  sociálních  služeb  však 
nebyli účastníky dohodovacího řízení 
a  ani  se  nemohli  účastnit  dohodova-
cího  řízení,  neboť  účast  je  vyhrazena 
pouze  poskytovatelům  zdravotních 
služeb. Koneckonců poskytovatelé so-
ciálních  služeb  nebyli  účastni  na  do-
hodovacím řízení ani v předešlých le-
tech a nikdy v minulosti též úhradové 
vyhlášky neupravovaly odbornost 913. 
Pokud  je  vyloučena  účast  některého 
z  poskytovatelů  hrazených  služeb 
na  dohodovacím  řízení,  pak  ani  MZd 
nemůže  plnit  svou  základní  povin-
nost, kterou je posouzení výsledků do-
hodovacího řízení s právními předpisy 
nebo veřejným zájmem, neboť z důvo-
du absence jedné ze stran ani nemů-
že být řečeno, zda došlo k dohodě či 
nikoliv.  Postupem  MZd  došlo  součas-
ně  k  porušení  principu  rovnosti,  ne-
boť poskytovatelé  zdravotních služeb 
mohli  v  dohodovacím  řízení  ovlivnit 
podobu  Úhradové  vyhlášky,  kdežto 
poskytovatelé  sociálních  služeb  jsou 
pouze  odkázáni  na  to,  co  za  ně  MZd 
rozhodlo.  Tím  je  zcela  popřen  smysl 
a  význam  dohodovacího  řízení,  kte-
rým je vytvoření prostoru pro nalezení 
shody zúčastněných subjektů na ceně 
hrazených  služeb  a  podmínek  jejich 
úhrad. 

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 
PUTUJE K ÚSTAVNÍMU SOUDU

Senátoři navrhují zrušení ustanovení k odbornosti 913
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Je nedostatek zákonného zmoc-
nění k vydání Úhradové vyhlášky 
jediným důvodem pro podání 
návrhu Ústavnímu soudu ČR?
Domníváme se, že v souvislosti s po-
stupem MZd došlo též k porušení zá-
kazu libovůle a svévole a zásady před-
vídatelnosti,  které  vyplývají  z  čl.  1. 
odst. 1 Ústavy ČR. Jak již bylo řečeno, 
odbornost  913  byla  do  Úhradové  vy-
hlášky zařazena poprvé od doby účin-
nosti  zákona  o  sociálních  službách, 
a  to  aniž  by  se  jakkoliv  změnil  smysl 
či význam zmocnění MZd k jejímu vy-
dání.  Zásadním  způsobem  tak  došlo 
k zásahu do již uzavřených zvláštních 
smluv  mezi  zdravotními  pojišťovna-
mi  a  poskytovateli  sociálních  služeb. 
Zvláštní  smlouvy  jsou  totiž  uzavírá-
ny  dle  ust.  §  17a  zákona  o  veřejném 
zdravotním  pojištění  a  neřídí  se  tak, 
jako  je  tomu  v  případě  poskytova-
telů  zdravotních  služeb,  rámcovými 
smlouvami. Podmínky hrazení odbor-
nosti 913 jsou tedy výsledkem dohody 
smluvních  stran,  kde  neplatilo  a  ani 
nemohlo platit pravidlo, že pokud se 
smluvní strany nedohodly, postupova-
lo  se  podle  úhradové  vyhlášky.  Zcela 
neočekávaným  zařazením  odbornos-
ti 913 do Úhradové vyhlášky, byla po-
skytovatelům  sociálních  služeb  zcela 
odňata  možnost  vyjednávat  se  zdra-
votními pojišťovnami cenu a zejména 
podmínky úhrad ošetřovatelské péče 
a  v  podstatě  ze  dne  na  den  se  zcela 
změnilo  chování  zdravotních  pojišťo-
ven  vůči  tomuto  segmentu.  Zdravot-
ním  pojišťovnám  totiž  stačí  odkázat 
na  znění  Úhradové  vyhlášky  a  tím 
veškerá jednání končí. Nicméně právě 
v  tomto  segmentu  je  individuální  vy-
jednávání zcela nezbytné, neboť zdra-
votní  pojišťovny  nečiní  rozdílu  mezi 
domovem  pro  seniory  a  kupříkladu 
domovem se zvláštním režimem. Pro 
odbornost  913  byl  vždy  pro  všechny 
poskytovatele  připraven  jeden  návrh 

úhrady  hrazených  služeb  pro  daný 
rok, který je ze strany zdravotních po-
jišťoven zdůvodňován tak, že se od něj 
nelze  odchýlit,  neboť  by  došlo  k  ne-
oprávněnému  zvýhodnění  jednoho 
poskytovatele  oproti  ostatním.  Exis-
tují  však  poskytovatelé,  kteří  na  tuto 
argumentaci nepřistoupili, a podařilo 
se jim vyjednat jiné podmínky odpoví-
dající  okruhu  klientů,  kterým  posky-
tují své služby. Je zcela zjevné, že ná-
klady na „zdravé“ seniory budou zcela 
jiné,  než  náklady  na  těžce  nemocné-
ho  klienta  umístěného  v  domově  se 
zvláštním  režimem.  Porušení  zákazu 
svévole a libovůle pak spatřujeme pře-
devším  v  postupu  MZd  při  přijímání 
Úhradové vyhlášky, kdy došlo ke zcela 
zjevnému „obejití“ stanoviska pracov-
ní komise Legislativní rady vlády ČR, 
tj. poradního orgánu, který byl zřízen 
právě proto, aby dohlížel, zda nedošlo 
k překročení zákonného zmocnění při 
vydání podzákonného právního před-
pisu, zda tento předpis není nesrozu-
mitelný  nebo  vnitřně  rozporný  a  zda 
byly  dodrženy  legislativně  technické 
požadavky na  jeho tvorbu. MZd mělo 
v případě uvedeného stanoviska pra-
covní  komise  Legislativní  rady  vlády 
ČR  postoupit  návrh  vyhlášky  přímo 
Legislativní  radě  vlády  ČR,  případně 
přímo  Vládě  ČR,  což  však  neučinilo. 
Domníváme se, že ať již byl motiv to-
hoto postupu jakýkoliv, tak není mož-
né mu nečinně přihlížet. 

Pokud by dal Ústavní soud ČR 
senátorům za pravdu, kdo bude 
určovat hodnoty bodu v odbor-
nosti 913? Oblast poskytování 
zdravotních služeb je přece stá-
tem regulována.
Systém  veřejného  zdravotního  pojiš-
tění je jako každý pojišťovací systém 
limitován  objemem  finančních  pro-
středků, který se získává na základě 
povinnosti  platit  pojistné  zdravotní 

pojištění a  je zcela  legitimní, že stát 
prostřednictvím  nastavených  regula-
cí řídí výdaje z tohoto systému. Avšak 
úhrady odbornosti 913 nejsou, i přes 
jejich  absenci  v  úhradové  vyhlášce, 
neregulovány.  Zmocnění  představo-
vané § 17 odst. 5 zákona o veřejném 
zdravotním  pojištění  není  totiž  jedi-
ným  zmocněním  k  cenové  normo-
tvorbě. MZd je k regulaci cen poskyto-
vaných zdravotních služeb zmocněno 
též  zákonem  č.  526/1990  Sb.,  o  ce-
nách  a  zákonem  č.  265/1991  Sb., 
o  působnosti  orgánů  České  repub-
liky v oblasti cen. Na základě  těchto 
předpisů MZd každoročně zveřejňuje 
ve  Věstníku  Ministerstva  zdravotnic-
tví cenový předpis o regulaci cen po-
skytovaných zdravotních služeb. Tím-
to  cenovým  předpisem  se  reguluje 
hodnota  bodu  pro  zdravotní  výkony, 
kde se pro účely vyúčtování a úhrady 
použije  vyhláška,  kterou  se  vydává 
seznam  zdravotních  výkonů  a  sou-
časně tento předpis vždy stanoví ma-
ximální cenu jednoho bodu. V rámci 
tohoto  cenového  předpisu  se  pak 
mohou poskytovatelé sociálních slu-
žeb pohybovat, přičemž tento cenový 
předpis  je  právě  oním  regulativním 
normativem.  Ostatně  regulovat  ze 
zdravotního  pojištění  hrazené  zdra-
votní  služby  v  odbornosti  913  jinak 
než  stanovením  výše  hodnoty  bodu 
je  nesmyslné,  neboť  ošetřovatelská 
péče  se  poskytuje  výhradně  na  zá-
kladě  objednávky  ošetřujícího  léka-
ře.  Poskytovatelé  sociálních  služeb, 
na  rozdíl  např.  od  zdravotnických 
zařízení, nemají žádný vliv na objem 
poskytnuté  péče  a  mohou  vykonat 
a  zdravotním  pojišťovnám  vykázat 
pouze takovou péči, kterou klientovi 
naordinoval jeho ošetřující lékař, což 
je samo o sobě významným regulují-
cím prvkem. 

Děkujeme za rozhovor.

RozhovoR
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Když se řekne Montessori, většině lidí se vybaví trochu jiná, alternativní mateřská škola. 
Možná ale někteří ani netuší, v čem je jiná. A koho vlastně napadlo uplatňovat Montesso-
ri principy v péči o seniory? A v čem to může být užitečné?

Už je to více než 145 let, kdy se naro-
dila úspěšná  italská  lékařka,  psycho-
ložka  a  vědkyně  Maria  Montessori 
(1870–1952). Proslavila se především 
na  její  dobu  inovativním  přístupem 
k  výchově  dětí  s  mentálním  postiže-
ním. Objevila, že pokud dítě odložené 
v  ústavu  jako  beznadějně  nevzděla-
vatelné  dostane  vhodný  podnět  a  je 
s trpělivostí a respektem motivováno, 
dokáže  zvládnout  činnosti,  které  by 
s ohledem na jeho postižení u něj ni-
kdo neočekával. 
Často  se  říká,  že  staří  lidé  jsou  jako 
děti,  někdy  bohužel  až  znevažujícím 
způsobem.  Mezi  dětmi  a  seniory  ov-
šem  všichni  vnímáme  jeden  zásad-
ní  rozdíl.  Malé  děti,  podporované 
ve svém rozvoji, mají na rozdíl od seni-
orů celý život před sebou. I když hlavní 
motto  metodiky  Montessori  „Pomoz 
mi, abych to zvládnul sám“ platí pro se-
niory i pro děti, u seniorů, zvláště u se-
niorů  s  demencí,  se  přístup  Montes- 
sori zaměřuje na jiné cíle. Proč?
Lidé  s  demencí  jsou  většinou  kon-
frontováni s tím, co již nedokáží a ja-
kých  chyb  se  dopouštějí.  Montessori 
metoda  se  zaměřuje  naopak  na  to, 
co člověk ještě zvládne. Sociálně upa-
dajícího  jedince  zapojuje  do  života 
v rámci komunity sociálního zařízení 
či domácnosti a dává mu možnost své 
schopnosti  zachovat  a  v  některých 
případech  dokonce  zlepšit  či  znovu 
nalézt. Navzdory diagnóze a blížícímu 
se konci života.
Maria  Montessori  si  jako  životní  misi 
na  poli  pedagogiky  vytyčila  umožnit 
každému jedinci:
• být co nejméně závislý na ostatních
• mít vysoké sebehodnocení
• mít smysluplné místo ve své komu-

nitě a být jí zároveň prospěšný
• mít šanci na příznivou budoucnost

Pokud se na tyto cíle podíváme pozor-
ně z pozice pečovatele o člověka v se-
niorském věku, uvidíme, že se totožné 
principy mohou vztahovat  i na úplně 
jinou  věkovou  skupinu,  než  pro  kte-
rou  byly  původně  určeny.  Americký 
psychiatr Cameron Camp si tuto sou-
vislost uvědomil před více než dvaceti 
lety a započal novou éru výzkumu pří-

stupu  k  demenci  a  seniorům  vůbec. 
Dr. Camp mimo jiné vychází z premi-
sy potvrzené výzkumy, že člověk s de-
mencí  se  může  stále  učit.  Na  nás  je, 
abychom  mu  dali  příležitost,  aby  se 
mohl učit úspěšně. Tím mu umožňu-
jeme zůstat mezi „normálními“ lidmi. 
Demence se nedá aktivitami v duchu 
Montessori  vyléčit.  Můžeme  však  být 
svědky  velkých  a  pozitivních  změn 
a  Dr.  Cameron  Camp  dokonce  mluví 
o zázracích.
Předpokladem  pro  dobrou  péči  po-
stavenou  na  principech  Montessori 
je  informovanost  pečujících.  Znalost 
Alzheimerovy  a  dalších  nemocí  způ-
sobujících  demenci  a  jejích  projevů 
usnadní pečujícím reakce na projevy, 
které jsou často z neznalosti vnímány 
jako obtěžující či problémové. Výkyvy 
ve stavu a náladě postiženého člově-
ka  mohou  nastat  ve  velmi  krátkém 
čase  a  někdy  velmi  náhle.  Připrave-
nost  na  změnu  umožňuje  projít  náh-
lým zvratem bez zbytečných konfliktů. 
Také  bez  důkladné  znalosti  člověka, 
o něhož pečujeme, nemůžeme stavět 
na  jeho  zachovaných  schopnostech. 
Čím  více  pochopíme  a  poznáme  pří-
běh  života  postiženého,  tím  lépe  se 
nám v péči povede. V neposlední řadě 
hraje významnou roli psychická poho-
da  a  nadhled  pečujícího.  Psychickou 
i  fyzickou  kondici  si  nelze  bez  pravi-
delného odpočinku udržet. V tom mo-
hou  pečujícím  kromě  střídání  s  pří-
buznými  pomoci  také  různé  formy 
odlehčovacích sociálních služeb. 

Jak POstuPOvat?

Předně zkoumáme nenaplněné potře-
by člověka, o kterého pečujeme, tady 
a teď. Jeho chování a reakce mají po-
každé nějaký smysl, proto  je potřeba 
přerámovat  naše  vnímání  „problé-
mového“  nebo  „náročného“  chování 
na možnost získání  informací o  tom, 
co  se  právě  odehrává.  Zkoumáme, 
které potřeby nejsou uspokojeny. Ně-
kdy  je  klient  nervózní  jen  proto,  že 
má žízeň, ale nedokáže tuto potřebu 
verbalizovat.  Jindy  se  možná  úplně 
jednoduše  nudí,  nebo  vyžaduje  po-
zornost.  Jaké  jsou  tedy  potřeby,  kte-

ré musí být naplněny, aby péče moh-
la  být  úspěšná?  Úplně  stejné,  jako 
u zdravých lidí!
Dle Maslowovy hierarchie platí, že níže 
položené  potřeby  (fyziologické)  jsou 
nutnou podmínkou pro vznik dalších 
potřeb  (potřeba  uznání,  úcty  a  sebe-
realizace), které jsou méně naléhavé. 
Zkušenosti však dokazují, že při uspo-
kojení vyšších potřeb (duchovních, so-
ciálních) může člověk překonat určité 
mezní životní situace (známe z příbě-
hů duchovních v koncentračních tábo-
rech). Proto klademe v péči takový dů-
raz na potřebu seberealizace seniora, 
na  potřebu  být  ještě  užitečný,  schop-
ný,  respektovaný.  Plněním  těchto  po-
třeb  pak  pomůžeme  našemu  blízké-
mu  překonávat  různé  tělesné  obtíže, 
například dlouhodobou bolest.
Maria Montessori věnovala velkou po-
zornost tzv. „připravenému prostředí“. 
Jak  tedy  připravit  domácí  prostředí, 
aby  bylo  bezpečné  a  přitom  podně-
covalo  seniora  k  aktivitám?  V  první 
řadě  zajistíme  seniorovu  bezpečnost 
(protiskluzové podložky, madla a dal-
ší).    Možnost  samostatného  pohybu 
po  bytě  má  výborné  účinky  na  psy-
chiku.  Nabídneme  mu  co  největší 
možnou samoobslužnost – v souladu 
s principem „Pomoz mi, abych to do-
kázal  sám“  připravujeme  postupně 
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prostředí  tak,  aby  senior  co  nejvíce 
věcí zvládl bez větší asistence. Pomá-
háme  tak  samozřejmě  i  sami  sobě. 
Například na určeném místě v kuchy-
ni  se  nachází  termoska  s  čajem,  kte-
rý  si  může  postižený  vždy  sám  nalít, 
můžeme  připravit  také  malý  hadřík 
na utírání pro případ nehody. 
Maria  Montessori  se  zaměřovala 
na silné stránky a zájmy dětí tak, aby 
jim  pomohla  postupovat  ve  vzdělání 
a vývoji krok za krokem. Tato posloup-
nost  je  důležitá  pro  pochopení,  jak 
s  Montessori  principy  pracovat  u  lidí 
s  demencí.  Schopnosti,  které  jsme 
nabyli nejdříve, obvykle ztrácíme jako 

poslední („Co se v mládí naučíš, v stá-
ří jako když najdeš“). Tam, kde se dět-
ské  schopnosti  budou  rozvíjet,  bude 
člověk  s  demencí  zaznamenávat  po-
stupný  úpadek.  Naši  pozornost  tedy 
zaměříme na  ještě zachované schop-
nosti a silné stránky s cílem udržet je 
co  nejdéle  na  stejné  úrovni  nebo  je 
dokonce vylepšit.
Pamatujme  vždy  na  skutečnost,  že 
člověk  s  demencí  zůstává  člověkem 
dospělým  a  jeho  potřeba  zachování 
důstojnosti  je stejná  jako u zdravého 
jedince. Infantilní a dětsky vypadající 
aktivity  mohou  být  pro  seniora  poni-
žující. 
Povědomí  o  tom,  že  demence  něja-
kým způsobem poškozuje paměť, má 
většina veřejnosti. Méně známé je ale 
to, že některé funkce paměti zůstávají 
zachovány. Výzkumy potvrzují, že  tzv. 
procedurální  paměť  odolává  úpad-
ku  déle  než  paměť  tzv.  deklarativní. 
Stejně tak, že kognitivní deficit někdy 
vzniká  nejen  z  důvodu  onemocnění 
demencí,  ale  pouhým  nepoužíváním 

určitých  funkcí.  Paměť  se  v  každém 
případě  musí  stimulovat  a  namáhat. 
Stejně tak jako nám v důsledku nedo-
statku  fyzické aktivity ochabují svaly, 
budou  nám  v  důsledku  nepoužívání 
dostupných  kapacit  mozku  upadat 
dovednosti,  které  bychom  ještě  něja-
kou dobu využívat mohli.
Prvním  krokem  pro  udržení  doved-
ností  může  být,  že  našeho  blízkého 
jednoduše přestaneme přepečovávat. 
Kolik děláme věcí jen proto, abychom 
péči zrychlili, a nikoliv proto, že by je 
postižený nezvládl? Jedná se o ty nej-
běžnější  činnosti  sebeobsluhy  jako 
je  oblékání,  denní  hygiena,  nalévání 
nápoje  nebo  namazání  chleba.  Ne-
znamená to samozřejmě, že budeme 
odmítat  jakoukoliv  žádost  o  pomoc 
ze strany postiženého. Vždy se poku-
síme vžít do  jeho role a situace, aby-
chom byli více citliví k jeho potřebám. 
Ptáme  se  ho,  zda  potřebuje  pomoci, 
chválíme za sebemenší úspěch, moti-
vujeme k aktivitě.
  Z  výzkumů  vyplývá,  že  bez  ohle-
du  na  to,  jestli  člověk  trpí  demencí, 
máme tendenci pamatovat si nejvíce 
na  období,  kdy  nám  bylo  15–25  let. 
Z tohoto faktu můžeme vycházet, po-
kud  budeme  chtít  se  seniory  prakti-
kovat  jakékoliv  reminiscenční  neboli 
vzpomínkové aktivity.

JakÉ tyPy aktIvIt JsOu  
NEJvhODNěJšÍ?

Trénink  smyslů  je  jedním  ze  základ-
ních  stavebních  kamenů  všech  akti-
vit pro lidi s demencí. Přirozeně bývá 
součástí  i  jiných  typů  aktivit.  (Např. 
skládání prádla se dá označit jako ak-
tivita denního života, ale určitě při ní 
bude mít jedinec také zážitek hmato-
vý či zrakový.) 
V zařízeních pro seniory se často jako 
samostatná jednotka denního progra-
mu nabízí kognitivní trénink. Pečující 
ovšem nemusí mít vždy čas a chuť své-
ho blízkého takto cíleně a programo-
vě aktivizovat, proto je vhodné trénink 
zapojit  spíš  jako  součást  ostatních 
denních aktivit. 
Kulturní,  spirituální,  sociální  vazby 
mají  nenahraditelnou  roli  v  kvalitě 
života každého člověka. Už bylo řeče-
no, že bez ohledu na věk a zdravotní 
stav, každý potřebuje mít někoho rád, 
na něco se těšit a mít něco na práci. 
Angažování  do  určitých  (sociálních) 
rolí přináší důvod ráno vstát z postele. 
Pro  Marii  Montessori  byla  zdvořilost 
a důstojnost důležitými prvky ve vzdě-
lávání dětí. Stejně tak je důležité o tyto 
hodnoty pečovat i ve vztahu k senioro-

vi. I v pokročilém stadiu demence ne-
rezignujeme na elementární slušnost 
v  komunikaci:  prosíme,  děkujeme, 
omlouváme se.
Metodika Montessori není „jiná“ a al-
ternativní,  stojí  na  klíčových  slovech 
RESPEKT  a  POTENCIÁL.  Vyžaduje 
soustředění  na  toho,  komu  chceme 
zajistit  kvalitní  prožití  stáří  navzdory 
demenci. Je to možné.
„V našem stacionáři jsme měli klient-
ku, která měla pocit, že ji tam manžel 
odkládá, aby se jí zbavil. První den po-
bytu  byla  velmi  negativně  naladěná, 
neustále  na  odchodu.  Každou  chvíli 
hlásila, že uteče, když bude chtít. Byla 

ve  výborné  fyzické  kondici,  její  zdra-
votní  problém  se  týkal  krátkodobé 
paměti. Podařilo se nám s ní postup-
ně navázat kontakt tak, že jsme ji po-
prosili o pomoc při přípravě pomůcek 
pro ostatní klienty. Chystala s  trenér-
kou  paměti  materiály,  vystřihovala, 
lepila,  dělala  popisky  atd.  Při  samot-
ném tréninku paměti, kdy si návštěv-
níci  obvykle  dávají  kávu  a  zákusek, 
začala  být  hodinu  od  hodiny  čím  dál 
více nápomocná při přípravě občers-
tvení  a  zejména  při  sklízení  ze  stolu. 
Přestože doma ji už do kuchyně nikdo 
nepustí,  naučila  se  ve  stacionáři  ob-
sluhovat myčku. Nyní se při jejím pří-
chodu vítáme s úsměvem. Klientka si 
sice vůbec nepamatuje, že předchozí 
den u nás zalila všechny květiny a na-
stříhala hromadu kartiček pro ostatní, 
ale to není důležité. Určující je pro nás, 
že se cítila dobře. A to je něco, co si pa-
matuje i druhý den!“, říká pečovatelka 
K. Pinkasová, autorka nové příručky.

Mgr. Jarka Švarcbachová, 
ředitelka Centra Seňorina

Příručka PRINCIPY MONTESSORI V PÉČI  
O SENIORY zdarma ke stažení na webu  
www.zamerenonarodinu.cz.
Připravil spolek Zaměřeno na rodinu z.s.  
ve spolupráci s Centrem Seňorina  
a za finanční podpory Nadace ČEZ.
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V  loňském  roce  spatřil  světlo  světa 
jejich první „motorkářský“ kalendář 
„Motorkáři  dětem“.  Vznikl  spontán-
ně,  jako  nápad,  jak  pomoci  čtyřem 
zdravotně  těžce  postiženým  dětem 
z  Ostravy  a  Bělotína.  Spříznění  ka-
marádi,  fotografové  Tereza  Kaluží-
ková, Kazimír Prymus a Jan Zavadil, 
se ujali fotografování, jiní domluvili 
možnost fotografovat kalendář v pů-
sobivých  industriálních  „kulisách“ 
Dolní oblasti Vítkovic. Pak už se sjeli 
motorkáři se svými dětmi a silnými 
stroji  „na  místo  činu“.  Svým  způso-
bem to byla veliká odvaha, protože 
samotné realizace kalendáře se uja-
la  jedna  z  členek  klubu,  paní  Lucie 
Hrušková, která s něčím podobným 
dosud  neměla  žádné  zkušenosti. 
Do  projektu  musela  navíc  vložit 
vlastní ´vstupní kapitál´ aniž by pře-
dem  měla  jistotu,  jaký  bude  výsle-
dek. Když kalendář konečně spatřil 
světlo  světa,  uspořádali  členové 
klubu  ve  své  oblíbené  hospůdce 
charitativní dražbu prvních výtisků. 
Úspěch  byl  tak  veliký,  že  nakonec 

dražba  i  s  prodejem  všech  dalších 
kalendářů  vynesla  částku  ve  výši 
sto tisíc tisíc korun ve prospěch po-
stižených dětí. 

„Srdcaři“  však  nezůstali  jen 
u  toho.  Koncem  loňského 
roku  se  zapojili  do  charita-
tivní  akce  ostravské  Nadace 
Křídlení – Advent plný andě-
lů  a  prostřednictvím  draž-
by  jednoho  z  vystavených 
předmětů z tvorby mentálně 
postižených  klientů  ostrav-
ského  Čtyřlístku  –  centra 
pro osoby se zdravotním po-
stižením,  přišli  do  kontaktu 
i  s  touto  organizací  a  její-
mi  klienty.  Slovo  dalo  slovo 
a domluvili se, že pro klienty 
Čtyřlístku uspořádají na jaře 
„zážitkovou“ akci. A nezůsta-
lo jen u slibu. 

V  sobotu  21.  května  se 
do Čtyřlístku sjelo pod vede-
ním  iniciátora  tohoto  setká-

ní  a  dalšího  člena  „Srdcařů“,  pana 
Martina  Moravce,  čtrnáct  členů  klu-
bu  na  svých  motorkách.  A  bylo  je 
opravdu  pořádně  slyšet.  Zvuky  mo-

torů  jejich  Hond,  Kawasaki,  Yamah 
a  dalších  strojů,  se  nesly  zahradou 
Domova  Barevný  svět  a  přilákaly 
četné zájemce o tuto nevšední podí-
vanou. Ti nejodvážnější si mohli sil-
né stroje motorek nejen osahat, ale 
také se na nich svézt po zahradě do-
mova. Zájemců bylo z řad žen i mužů 
hodně.  Opravdové  překvapení  však 
na ně čekalo, když do zahrady přijel 
mezi  své  kamarády  z  motorkářské-
ho  klubu  i  známý  kaskadér  -  Adam 
Peschel. Na své speciálně upravené 
motorce  Kawasaki  předvedl  kaska-
dérská kouzla i se závěrečným efekt-
ním přemetem k úžasu všech přihlí-
žejících.  Na  tohle  dopoledne  plné 

dRSní CHLAPI 
S mĚkkÝm SRDCEM
Obecně se má za to, že motorkáři jsou drsní muži, kteří mají adrenalin doslova v krvi. O členech ostrav-
ského motorkářského klubu „Srdcaři“ to druhé možná platí, ale o prvním tvrzení by se dalo s úspěchem 
pochybovat. Navíc už dávno mezi nimi nejsou jen muži, protože motorky dokázaly učarovat také ženám. 
Mezi „Srdcaři“ je mnoho lidí, pro něž není motorkářský sport jenom adrenalinovým únikem z každoden-
nosti a způsobem, jak trávit volný čas. Tvoří sehranou partu, jež se snaží pomáhat jiným lidem, pře-
devším těm, kteří neměli v životě tolik štěstí a musí se potýkat se svým zdravotním postižením. A svět 
motorek je tím, co je spojuje. 
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radosti,  překvapení  a  neobvyklých 
zážitků  klienti  Čtyřlístku  hned  tak 
nezapomenou.  Však  také  motorká-
ři  nakonec  sklidili  od  klientů  nejen 
slova díků, ale i vřelý potlesk.

Dnes už víme, že to nebylo posled-
ní  setkání  členů  motorkářského 
klubu  „Srdcařů“  s  klienty  Čtyřlíst-
ku. Všichni už se těší na to následu-
jící,  jež  by  mělo  klientům  zpestřit 
některý  z  prázdninových  víkendů. 
Do  té  doby  už  možná  budou  mít 
ostravští „Srdcaři“ hotový další ka-
lendář, který se tentokrát bude jme-
novat „Zpátky do minulosti“. Začal 
vznikat  od  konce  dubna  ve  spo-
lupráci  s  Muzeem  Slezský  venkov 
v  Holasovicích  nedaleko  Opavy 
s dobovými rekvizitami zapůjčený-
mi  muzeem  a  motorkářskými  ve-
terány.  Manažerka  projektu,  paní 
Lucie Hrušková i její kolega Martin 
Moravec, si pochvalují skvělou spo-
lupráci  s  muzeem,  které  motorká-
řům vyšlo maximálně vstříc a také 
atmosféru,  jež  vznik  kalendáře 
provázela.  A  fotograf  Jiří  Smolka 
slibuje,  že  všichni  zájemci  nejen 
z  řad  motorkářů,  se  mají  opravdu 
na co těšit...!

Mezi  členy  motorkářského  klubu 
„Srdcaři“  jsou  lidé  různého  profes-

ního zaměření žijící 
i  mimo  moravsko-
slezskou  metropo-
li.  Je  krásné,  že  je 
spojuje nejen láska 
k  silným  strojům, 
ale  také  zájem 
o  ty,  kterým  jejich 
zdravotní  stav  neu-
možňuje mít stejné 
zájmy  a  prožívat 
podobné  radosti, 
jako  jsou  dopřá-
ny  jejich  zdravým 
vrstevníkům.  Na-
víc  dnes  už  vědí, 
že  velkou  pomocí 
a povzbuzením pro 
děti  nebo  dospělé 
se  zdravotním  po-
stižením  nemusejí 
být vždy jen peníze, 
ale  třeba  i  drobné 
radosti  a  zážitky, 
jež  přinášejí  velké 
potěšení…

Text: BOHDANA 
RYWIKOVÁ

Fotografie autorka 
a archiv  

motorkářského 
klubu Srdcaři

z domova

PAMÁTNÍČEK 
– fenomén pro vzpomínání a procvičování paměti 
Teď jsme malé žabky, za čas budem babky,
Jen tři slova v srdci měj: Miluj, trp a odpouštěj.

Vzpomínáte si na své památníčky z dět-
ství? Kdo by nějaký neměl. Hlavně tedy 
dívky,  to  měla  památníček  asi  každá. 
Památníček,  jako  drobná  knížka  s  de-
korativními deskami kytiček, ale i koči-
ček. Památníček s typickou první strán-
kou, kde si každá majitelka preventivně 
před možnou škodou ze strany budou-
cích  pisatelů  zapisovala  oblíbenou  ří-
kanku:
„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy ne-
trhat, památník to nemá rád“.
Památníček  s  typickými  vybarvený-
mi  oslími  růžky  vpravo  nahoře,  které 
skrývaly většinou datum. Památníček 
s  neopakovatelnými  malovanými  ob-
rázky, vzkazy, citáty, poučeními a ver-
šíky od lidí, na kterých nám kdy zále-
želo.
Zaměstnanci  Domova  si  položili  otáz-
ku, proč nevyužít tohoto velkého poten-
ciálu – léčebného efektu, který památ-
níček  obsahuje,  v  sociálních  službách, 
v  rámci  terapie  pro  vzpomínání  a  pro-
cvičování  paměti  u  seniorů.  Tým  pra-
covnic  pro  volnočasovou  činnost  se 
seniory v DSS Meziboří se  této  terapie 

zhostil. Výsledkem jsou dva památníč-
ky,  které  od  roku  2012  tvoří  nedílnou 
vzpomínkovou součást Domova pro se-
niory a Domova se zvláštním režimem.
Při vzpomínkových sezeních, setkáních 
s  rodinnými  příslušníky  nebo  v  rám-
ci  reminiscenční  terapie  slouží  naše 
památníčky  jako  krásná  a  nostalgic-
ká tradice, která se uchovala bez nad-
sázky po staletí. Samotné prolistování 
památníčku  probudí  v  mysli  vzpomín-
ku na konkrétní osobu, ať už byla sou-
částí rodiny, personálu, spoluuživatelů 
nebo třeba i návštěvy, která zanechala 
na tváři úsměv.
Nejen, že si uživatelé památníčky rádi 
prolistují,  ale  často  se  nechají  zlákat 
a  svou  vlastní,  větší  či  menší  tvorbou 
přispějí  k  této  hezké  tradici  tak,  aby 
i po letech zavzpomínali jejich vrstevní-
ci, přátelé, rodina. Zavzpomínat na svůj 
život, na život druhých, pro uchovávání 
vzpomínek  na  spolubydlícího  z  domo-
va  nebo  naopak  na  pečovatelku  nebo 
kuchařku,  která  dělala  dobré  ovocné 
knedlíky a byla moc usměvavá a hlavně 
hodná.

Památníčky  se  staly  naší  pamětní  kni-
hou s krásným posláním. Staly se dob-
rým kořením pro naše vztahy v domově.
A co vy a památníček? Udělejte si na pa-
mátníček čas. 

Text a foto: Bc. Marie Vorlová, DiS, 
sociální pracovnice

Domov sociálních služeb  
Meziboří, p.o. 
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Napínavým finálovým zápasem, ve kterém triumfoval spojený tým Domova Libníč a CSS Empatie, 
vyvrcholil ve středu 25. května 11. ročník fotbalového turnaje zdravotně postižených SENI Cup 2016. 

Den plný fotbalu

Celodenní  turnaj  se  hrál  jako  každý 
rok na hřišti Slovanu Havlíčkův Brod. 
Narozdíl  od  minulého  ročníku  mu 
tentokrát  přálo  počasí,  takže  v  pří-
jemném vlahém  jaru mohly  všechny  
zúčastněné  týmy  z  patnácti  domovů 
sociální  péče  z  celé  republiky  před-
vést to nejlepší ze svého fotbalového 
umění. Na hladký průběh zápasů ten-
tokrát dohlédli dva staronoví patroni 
turnaje  –  fotbaloví  internacionálové 
Antonín  Panenka  a  Ladislav  Vízek. 
Oba  zkušení  fotbalisté  nešetřili  při 
pohledu  na  nadšení  a  zaujetí  hrou 
všech hráčů chválou. Zvláště Ladislav 
Vízek, který přijel do Brodu jako pat-
ron turnaje poprvé, upřímně obdivo-
val nasazení všech účastníků a účast-
nic:  „Jsem  fakt  nadšenej,  takhle 
kdyby se bojovalo v lize!“ Antonín Pa-
nenka přijel – po loňské absenci – již 
po sedmé, a i on byl výkony potěšen: 
„Přestože  jsem tu už tolikrát byl,  tak 
vždycky mě ta jejich chuť do hry úpl-
ně nadchne, někteří hráči se opravdu 
překonávají.  Moc  mě  těší,  že  u  toho 
můžu být a že  dokonce budu mít tu 
čest předat ceny vítězům.“

Panenka  s  Vízkem  si  na  slavnostním 
zakončení  turnaje  v  odpoledních  ho-
dinách  potřásli  rukou  s  každým  hrá-
čem  i  trenéry  a  předali  jim  krásné 
a  velmi  hodnotné  ceny,  které  zajistili 
organizátoři SENI Cupu z  firmy Bella 
Bohemia.  Vítězové  z  Domova  Libníč 
a  CSS  Empatie  dostali  za  odměnu 

návštěvu  fotbalového  stadionu  Bo-
hemians  Praha  1905  a  setkání  s  pr-
voligovými  hráči,  a  poražení  finalisti 
se  pojedou  podívat  do  studií  České 
Televize  na  Kavčích  Horách  a  možná 
se objeví  i  v některém živém vysílání 
ČT, další tým si bude moci za odměnu 
prohlédnout unikátní prezidentský sa-
lonek na pražském Hlavním nádraží.

Velmi  vydařený  turnaj  zakončilo  ex-
hibiční  utkání  týmu  sestaveného 
z pořadatelské Bella Bohemia, posí-
leného o Panenku a Vízka, proti vítě-
zům turnaje.

K  pěkné  atmosféře  celého  turna-
je  přispěl  nezanedbatelnou  měrou 
i  koncert  hudební  skupiny  AJETO! 
z  DOZP  Sulická,  ukázky  country-
ových  tanců  v  podání  tanečníků 
z  Lucarino  Dance  z  DNS  Čížkovice, 
a  vrcholem  doprovodného  progra-
mu byl hodinový koncert písničkáře 
Martin Maxy. Ten letos předvedl celý 
svůj  koncertní  program,  v  němž  za-
zněl  i  jeho  největší  hit  C‘est  la  vie. 
„Byl jsem tady už podruhé a je mi ctí 
podpořit  tak  bohulibou  akci.  Všem 
hráčům  patří  můj  obdiv  a  organizá-
torům velké poděkování.“

Na turnaj se přijela – jako každý rok 
–  podívat  i  ředitelka  turnaje  paní 
Malgorzata  Podraza:  „Seni  Cup  se 
v  ČR  konal  již  pojedenácté,  já  osob-
ně  jsem  se  ho  zúčastnila  desetkrát. 

Musím  říct,  že  každý  ročník  mě  ne-
uvěřitelně  nabijí  pozitivní  energií. 
Účastníci  jsou  velmi  přátelští  a  je  to 
pro mne velká radost sledovat  jejich 
spontánní  reakce  a  nadšení  z  akce. 
Většinou se už známe i osobně a moc 
se na sebe těšíme.“ 

a Na ZávěR JEště výslEDky:

v semifinále se utkali vítězové 
čtyř skupin. v prvním zvítězil 
Domov libníč-Css Empatie nad 
DOZP sulická 4:1, v druhém pak 
hráči DsZP husova vejprty pora-
zili CsP Chráněné bydlení lito-
měřice 4:2. v zápase o třetí místo 
porazily litoměřice sulickou 7:1 
a v kvalitním finálovém mači hráči 
libníče-Empatie suverénně zvítě-
zili nad borci z vejprt.

Nad letošním ročníkem opět převza-
la  záštitu  ministryně  práce  a  soci-
álních  věcí  ČR  Michaela  Marksová, 
nově také Kraj Vysočina.

PaRtNEřI tuRNaJE:

Město  Havlíčkův  Brod,  Asociace  po-
skytovatelů sociálních služeb, Nada-
ce Charty 77/Konto Bariéry, časopis 
Můžeš,  Rezidenční  péče,  Receptář, 
dárky  přispěly  firmy  IDSYS,  Catus, 
Speed press plus.

Text a foto: Miloš Kučera
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Jak turnaJ prožívali účastníci vítězného týmu?

Po dvouleté odmlce účasti na celo-
republikovém turnaji ve fotbale Seni 
cup, jsme se opět vydali na tento mač. 
Máme nový, ale bohužel ještě ne zcela 
sehraný tým hráčů, ale o to více je to 
tým, který touží srdcem hrát a vyhrá-
vat.
Ráno odjíždíme v 6 hodin do Havlíč-
kova Brodu. Po 8. hodině jsme na 
stadionu, kde nás vítají a hned nás 
posílají pro sladkou snídani – wow, 
tohle si nepamatujeme a jsme příjem-
ně překvapeni.
Pak se naši hráči ve složení Tomáš 
Rác, Jakub Havlík (útok), Josef Ku-
charik, Jan Lukeš (obrana), Štěpán 
Klabouch (brankář) a Jan Lang a Vi-
lém Bohdal (náhradníci) jdou rozcvi-
čit a rozehřát s míčem na hřiště.
O půl desáté začíná slavnostní zahá-
jení, a již se hraje na plno.
 
Naši „A“ skupinu s přehledem vyhrá-
váme, a to s čistým štítem, tedy bez je-
diného inkasovaného gólu, zato jsme 
jich díky útočníkům Tomášovi a Jaku-
bovi nastříleli celkem 32. Skvěle ode-
hraná skupina, takže postupujeme  
s nejlepším skóre do semifinále. Na 
výsledkové listině ze základních sku-
pin nikdo jiný skóre 32:0 nemá. Jsme 
nadšení, a o to více nás zavazuje ne-
pokazit si další utkání.
Zde jsou proti nám již postaveni vítě-
zové z „C“ skupiny – od nich jsme sice 
dostali 2 góly, ale 7 jich vstřelili, tak-
že postupujeme do finále a hrajeme  
o 1. místo. 
Trenér Honza a asistentka Iva lehce 
kolabují. Trenér dává poslední rady, 
protože proti nám nastupují hráči  
z Vejprt a strašně moc si přejí vy-
hrát. Zápas začíná a na stadionu je 
opravdu finálová atmosféra. Zápas 
je poměrně dost vyrovnaný. Avšak 
po úspěšných 2x 10 minutách máme 
„zlato doma“. Kluci jsou šťastní, tre-
nér i asistentka taktéž. Jako bonus si 
nyní chlapci zakopají proti „Oldstar“ 
týmu, kde hraje Antonín Panenka  
a Láďa Vízek + další VIP členové. Ale  
i tyto ostřílené fotbalisty nakonec po-
rážíme 3:2.
 
Kromě medailí a diplomů získali klu-
ci volné vstupné na zápas Bohemians 
Praha 1905, kde si budou moci projít 
stadion  a  popovídat  i  s  hráči  tohoto 
prvoligového mužstva. Dále získali za-
hradní gril, plakáty a fotografie národ-
ního týmu a fotbalový míč podepsaný 
výše uvedenými fotbalovými legenda-
mi Vízkem a Panenkou.

Nečekané zlato

kRátký, stRuČNý, věCNý ROZhOvOR sE ZástuPCI hRáČů  
JakubEm a hONZOu
Kubo, kolik jsi dal branek? Strašně moc…byl jsem v útoku, asi.
Proč myslíš, že se vám povedlo vyhrát? Hrál někdo nejlépe? Štěpán… 
(brankář – pozn.)
Honzo, čím jsi se zasloužil o takový úspěch? Já jsem hlavně radil…
Pak nevyhrajte!  

Mgr. Ivana Pilná a Bc. Jan Šejba, Dis.  
Domov Libníč a CSS Empatie

Na DRuhÉ mÍstO JsmE hRDÍ
říká Tereza Langerová, která doprovázela a podporovala v těžkém zápase tým  
z Vejprt. Rádi  bychom poděkovali pořadatelům akce za výbornou organizaci 
11. ročníku SENI CUP. Ihned po finálovém zápase, kdy byli naši hráči ještě ovliv-
něni atmosférou zápasu, byli z druhého místa trochu zklamaní, ale při cestě 
zpět domů a následném úžasném přivítání stříbrného týmu od ostatních klien-
tů našeho Domova si začali svůj úspěch uvědomovat a jsou na nádherné druhé 
místo hrdí. Třešničkou na závěr byly úžasné ceny v podobě výletu pro členy zú-
častněného týmu a dalších drobných cen. Další vyhranou cenou byl i zahradní 
gril, který se během nadcházejícího léta chystáme řádně „pokřtít“.
Nejvíce  gólů  za  náš  tým  dal  Lukáš  Sivák,  přirozený  kapitán  a  největší  opora 
týmu. „Rád jsem se po roce opět podíval do Havlíčkova Brodu. Finálový zápas 
byl těžký, možná jsme mohli vyhrát.“

Velkou radost měli ze třetího místa i hráči  
za CSP Chráněné bydlení Litoměřice.
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STřÍBRNÍ SURfAřI 
VE ŠVýCARSKU

POČítAČ A SMARtPHONE MOHOu uLEHČIt žIVOt tAkÉ SENIORůM

Stále více starších lidí používá moderní komunikační a informační technologie, i když 
mnozí z nich jim nedůvěřují. Internet však může zvýšit samostatnost a pocit bezpečí 
starších lidí. Sociální kontakty ale nenahradí.

Prodejci a reklamní agentury se sna-
ží  oslovit  seniorskou  cílovou  skupi-
nu velmi nápaditě. Nenazývají starší 
a staré uživatele internetu jednodu-
še  starými  a  staršími  uživateli,  ný-
brž  stříbrnými  surfery.  Míněni  jsou 
lidé, kteří již mají za sebou 60. naro-
zeniny, ale přesto se zcela samozřej-
mě pohybují na internetu.
Stříbrný  surfař  –  krásný  pojem, 
který  zve  k  tomu,  abychom  se  přes 
pokročilý  věk  pustili  do  moderních 
a komunikačních technologií. Chtějí 
to  však  starší  a  staří  lidé?  A  pokud 
ano, jak?
Stříbrní  surfaři,  nebo  jak  jsou  jinak 
nazýváni  Online  senioři,  se  již  kon-
cem  devadesátých  let  sami  začali 
organizovat.  Na  počátku  tak  vznikly 
malé  skupiny,  kluby  a  později  spolky 
v  celém  Švýcarsku.  Spolky  se  staly 
výukovými  místy,  v  nichž  byli  starší 
lidé povzbuzováni k tomu, aby se za-
čali  aktivně  zabývat  počítači  a  nový-
mi  technologiemi.  Tak  vznikly  první 
Computerias.  (Jméno  je  spojením 
slov  Computer  a  Cafeteria.)  Základní 
myšlenkou  Computerií  je  to,  aby  si 
uživatelé počítačů navzájem pomáha-
li.  V  Computeriích  se  přihlíží  k  typic-
kému  chování  starších  lidí  při  učení, 
aby došlo k efektivnímu vzájemnému 
učení v důvěryhodné atmosféře.

Časem  začala  čilá  výměna  zku-
šeností  na  internetu  a  později  při 
ročních  setkáních.  V  roce  2009  byl 
v  Sarnen  založen  Zastřešující  svaz 
Computerií ve Švýcarsku.
Computerie  jako  místa  setkávání 
jsou k dispozici všem starším lidem 
ve Švýcarsku. A to bez ohledu na to, 
zda  někdo  patří  k  duchem  mladým 
staříkům,  ke  starým  lidem  nebo 
k  přestárlým,  a  bez  ohledu  na  poli-
tickou,  náboženskou  nebo  kulturní 
příslušnost. Computerie jsou samo-
správná  nekomerční  zařízení  s  vý-
znamem  pro  celý  region.  Otevírají 
starším lidem setkávací prostor pro 
aktivní a angažovaný úsek života.
Zastřešující  svaz  zajišťuje  nejen 
výměnu  informací  mezi  lokálními 

Computeriemi, nýbrž je také 
informační  točnou,  která 
překračuje  i  hranice  země. 
Computerie  poskytují  im-
pulsy  a  spojují  lidi  s  dobrý-
mi myšlenkami.
Zastřešující  svaz  se  podílí 
na  různých  výzkumech  tý-
kajících  se  počítačů,  např. 
kolik  seniorek  a  seniorů 
v  různých  věkových  kate-
goriích  internet  vůbec  po-
užívá.  V  současné  době  je 
to  téměř  60 %  procent  seni-
orů.  To  ale  také  znamená, 
že 40 % seniorů internet vů-
bec  nepoužívá.  Ve  srovnání 

s  mladými  Švýcarkami  a  Švýcary, 
kteří  téměř  všichni  používají  elek-
tronické komunikační prostředky, je 
to vysoké číslo.
Nadace  centra  pro  gerontologii 
na universitě v Curychu v roce 2010 
udělala již podruhé průzkum užívání 
internetu  a  smartphonu  v  generaci 
65+.  Nepřekvapuje  výsledek  studie, 
že čerstvě penzionovaní muži a ženy 
používají  internet  více  než  věková 
skupina o 15 až 20 let starší. Ten, kdo 
dnes  odchází  do  penze,  stačil  ještě 
v  zaměstnání  poznat  moderní  elek-
tronické  technologie.  Člověk,  který 
však před 20  lety odešel ze zaměst-
nání,  pracoval  ještě  v  kanceláři  bez 
internetu. To také znamená, že je jen 
otázkou  času,  kdy  bude  překonáno 

digitální rozštěpení generací.
Samozřejmě,  že  ve  stáří  mo-
hou  zmizet  schopnosti,  které 
jsou  nutné  k  používání  počí-
tače,  tabletu  a  smartphonu.  
Kognitivní  schopnosti  mohou 
ubývat, právě tak jako síla zra-
ku  a  dotyková  motorika.  To 
mohou  být  důvody,  proč  lidé, 
kterým je dnes 75 a více let, se 
už  nechtějí  naučit  zacházení 
s  počítači  nebo  smartphony, 
a  mají  skepsi  vůči  komuni-
kačním  a  informačním  tech-
nologiím.  Také  to  obsahuje 
nejnovější  studie  Centra  pro 
gerontologii:  Mnozí  offline 
senioři  vnímají  internet  jako 
komplikovaný  a  neprůhledný. 
Proto  raději  používají  tradiční 

formy  komunikace.  Téměř  třetina 
dotazovaných  seniorů  píše  přinej-
menším jeden dopis měsíčně.
Přesto tlak na starší lidi přibývá, pro-
tože stále více informací je přístup-
ných  jen  na  internetu,  a  to  i  tako-
vých, které jsou pro seniory důležité 
(úřady,  zdravotní  prezence,  nákupy 
atd.). V současné době žádají offline 
senioři o pomoc své děti nebo vnu-
ky,  když  chtějí  napsat  e-mail  nebo 
něco objednat přes internet.
Computerie  nabízejí  kromě  prak-
tického  zacházení  s  elektronickými 
médii  také  společné  volnočasové 
akce, jako např. nabídky vzdělávání, 
přednášky, kursy a vzdělávací výlety. 
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V uvolněné atmosféře mohou v klidu 
vyzkoušet, učit se a cvičit zacházení 
s připravenými počítači nebo s vlast-
ními  přinesenými  zařízeními,  jako 
např.  s  laptopy,  tablety,  smartphony 
a čtečkami elektronických knih.
Zajímavé  je, že se senioři bez  inter-
netu jen z malé části (13%) cítí vylou-

čeni ze společnosti. Většina seniorů 
tedy  internet  nepostrádá,  i  když  se 
na něm nepohybuje.  Každý třetí uži-
vatel nad 65 let je přesvědčen, že by 
bylo  vyloučené,  aby  ho  internet  ne-
spojoval se světem.
Aby bylo digitální rozštěpení co nej-
dříve odstraněno, chtějí Computeri-

as a různé seniorské organizace ale 
také  konfederace  zpracovat  akční 
plán  digitální  integrace  Švýcarska, 
s jehož pomocí se ještě více offline-
rů stane onlinery.
Computerie jsou pro seniory důleži-
té, protože nejprve  je třeba vytvořit 
hluboké  pochopení  počítače.  Dále 
se přihlíží k typickému chování seni-
orů při učení, aby mohlo dojít k efek-
tivnímu, vzájemnému učení v důvě-
ryhodné atmosféře. Primárně nejde 
o  počítačové  kursy,  nýbrž  o  stálé 
učení a upevňování naučeného bez-
prostřední praktickou činností u sa-
motného přístroje.
My  v  Computeriích  zjišťujeme,  že 
internet zvyšuje pocit bezpečí u on-
line  seniorů.  Ti  mohou  dnes  díky 
jednoduše  obsluhovaným  konco-
vým  aparátům,  jako  jsou  tablety 
a  smartphony  získat  rychlou  a  cíle-
nou pomoc v nouzových případech.

Zdenek Madera

Z Obwaldenské švýcarské němčiny 
přeložil Vladimír Hanzl

Autor článku nabízí možnost po-
moci zakládat Computeria i u nás, 
a to jak v pobytových službách, tak 
i v terénních službách. 
Kontakt na autora: 
zdenek.madera@computerias.ch
www.computerias.ch
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Televize a monitory 

vykupujeme za 10 Kč/ks

Domácí spotřebiče  

a kancelářskou techniku 

vykupujeme za 2 Kč/kg

Recyklujeme veškeré druhy  
elektroodpadů, kromě  
chladicích zařízení.

Dopravu zajistíme zdarma 
při odběru minimálně 300 kg.

Kontakty pro Čechy:
Praha: tel.: +420 602 669 859, e-mail: info@mhmeko.cz

Kontakty pro Moravu:
Zábřeh na Moravě: tel.: +420 725 397 453, e-mail: zabreh@mhmeko.cz
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INkLuzE A DEINStItuCIONALIzACE  
– šANCE PRO VšECHNY? 

SETKÁNÍ 
VE STRASBOURgU

Ve školství a sociálních službách se již dlouhodobě  velká část české společnosti zabývá téma-
tem inkluze (začleňování lidí s postižením do běžného života) a deinstitucionalizace (přechod  
z institucionální péče do běžné komunitní péče). Také v Domově pod hradem Žampach se těmto 
otázkám řadu let věnujeme, poslední roky velmi intenzivně. Náš Domov je zapojen do projektu 
transformace, při které někteří klienti mění místo poskytování služby – z Domova na Žampachu 
se někteří obyvatelé stěhují do chráněných bytů v Letohradě a Žamberku, kde žijí v běžném pro-
středí za podpory našich zaměstnanců.

Tomuto  tématu  se  věnují  odborníci 
nejen u nás, ale ve všech evropských 
zemích. Ve dnech 9. – 10. května le-
tošního roku se konalo ve francouz-
ském Strasbourgu setkání lidí, kteří 
pracují ve školství a sociálních služ-
bách, rodičů lidí s postižením i dal-
ších zájemců, aby se zabývali právě 
tématem: Je  inkluze a deinstitucio-
nalizace šance pro všechny? A za ja-
kých podmínek? 
Setkání  pořádalo  zařízení  pro  lidi 
s  mentálním  postižením  Sonnen-
hof,  se  kterým  jsme  ze  Žampachu 
v  kontaktu.  Před  dvěma  lety  jsme 
v  devíti  lidech  (7  obyvatel  našeho 
Domova, 2 zaměstnankyně a 1 dob-
rovolník) toto zařízení navštívili, se-
známili  se  se  všemi  jeho  službami 
a mohli tak čerpat inspiraci pro naši 
práci za hranicemi našeho Domova 
i země.
Díky  této  dřívější  známosti  jsem 
byla  pozvána  na  letošní  květnové 
setkání, abych tam tlumočila zkuše-
nosti s inkluzí a deinstitucionalizací 
v  České  republice,  ale  především 
přímo na Žampachu. Účastnila jsem 
se tak „evropského kulatého stolu“, 
kde  byli  kromě  mě  ještě  zástupci 
z  Lucemburska,  Německa  a  Itálie. 
Každý  vyprávěl  o  zkušenostech 
v jeho zemi. I když šlo o různé země, 
v  mnohém  byly  zkušenosti  velmi 
blízké – a to nejen nás čtyř, ale i pří-
tomných francouzských účastníků.
Kromě  zmíněného  kulatého  stolu 
zazněly v jednotlivých vystoupeních 
názory, zkušenosti a otázky psycho-
loga,  filosofa,  starosty  města,  pra-
covnice  sociálního  odboru,  školní 
inspektorky,  ředitelů  jednotlivých 
institucí,  pracovnic  volnočasových 
center,  rodičů  lidí  s  postižením 
i  slečny  s  postižením,  která  prošla 
inkluzivním vzděláváním, a dalších.
I  přes  různost  pohledů  a  pestrost 
zkušeností, které bylo možné na se-
tkání  slyšet,  to  hlavní  je  společné 

pro všechny: všude ve všech zastou-
pených zemích probíhá inkluze, všu-
de je mnoho změn, všude zúčastně-
ní  lidé  musí  citlivě  promýšlet,  jak 
změny  připravit  pro  konkrétního 
člověka  co  nejlépe  a  nejvhodněji. 
Všude  zažíváme  dobré  zkušenosti, 
ale  poučujeme  se  i  ze  zkušeností 
méně dobrých. Opakovaně  také za-
znívalo,  jak nutné je u každého člo-
věka  zvažovat  situaci  individuálně 
a  podporovat  ho  na  „jeho  životní 
cestě“  –  ať  už  vede  různými  místy 
a s různými potřebami.
To  hlavní  je,  jak  se  ke  změnám  po-
stavíme  my  lidé,  kteří  jakýmkoliv 
způsobem  s  lidmi  s  postižením 
komunikujeme,  žijeme  a  pracuje-
me:  věřím,  že  se  můžeme  na  jedné 
straně  učit  podporovat  lidi  v  jejich 
začleňování  se  do  běžných  situací 
a na druhé straně že si můžeme na-
vyknout  respektovat  a  přijímat  lidi, 

kteří  jsou  jakkoliv  odlišní.  Otevře-
nosti  k  odlišnosti  se  můžeme  učit 
v celé společnosti.
Pokud  budeme  mít  v  první  řadě 
na mysli prospěch konkrétního člo-
věka  s  postižením  a  to,  aby  mohl 
žít  co  možná  nejvíc  plnohodnotně 
jako  občan  společnosti,  pokud  bu-
deme  věci  dělat  s  chutí  a  tvořivě, 
pak  věřím,  a  zkušenosti  tlumočené 
i  na  setkání  ve  Strasbourgu  to  do-
svědčují, že můžeme stále směřovat 
k  větší  otevřenosti  a  spolužití  růz-
ně  odlišných  lidí.  I  když  je  to  cesta 
složitá,  je  třeba  hodně  přemýšlení 
a práce a cesta bude nekončící, stojí 
to za to. Povzbuzovat nás může i to, 
že i v sousedních zemích se zabývají 
stejnými úkoly.

Tereza Kellerová, 
speciální pedagog,  

Domov pod hradem Žampach
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A tak není divu, že terapeutické hrač-
ky slaví velký úspěch u dětí i seniorů, 
žijících  v  domovech  sociální  péče. 
Použité  textilie,  z  nichž  jsou  hračky 
ušité,  jsou měkké a příjemné na do-
tek,  čímž  pozitivně  stimulují  smys-
lové  orgány  klientů.  Jednotlivé  části 
tělíčka  panenek  jsou  vyvážené  tak, 
aby se daly lépe objímat, chovat nebo 
posadit. Některé panenky mají v tru-
pu  všitou  kapsičku,  do  níž  lze  vložit 
tzv.  přídavné  moduly,  jako  třeba  tlu-
koucí  srdíčko,  sáček  s  aromatickou 
substancí  nebo  nahrávací  zařízení 
se  zvuky,  čímž  se  může  u  některých 
klientů terapeutický efekt  ještě posí-
lit. Panenky jsou dodávány oblečené, 
ale  je  možné  je  oblékat  do  oblečků 
dle přání klientů a lze využívat i další 
doplňky pro dokonalou iluzi. Obleče-
ní i panenky samotné se dají snadno 
prát a udržovat hygienicky čisté...

V některých domovech pro seniory se 
staly  terapeutické  panenky  dokonce 
i  zdrojem  aktivizačních  činností  kli-
entů,  zejména  klientek.  Mohou  pro 
ně šít, háčkovat nebo plést nejrůzněj-

ší  oblečky  pro  všechna  roční  obdo-
bí,  protože  tyhle  panenky,  na  rozdíl 
od  vnoučátek,  nerostou  a  jsou  stále 
nablízku.       

Terapeutické  hračky,  panenky,  jsou 
u  nás  ve  Čtyřlístku  zatím  novinkou. 
První  tři doputovaly počátkem letoš-
ního  roku  díky  sponzorské  podpoře 
Ostravských  vodovodů  a  kanalizací, 
a. s. mezi nejmladší klienty Čtyřlístku 
–  do  Domova  Jandova  v  Ostravě-Zá-
břehu a udělaly dětem opravdu veli-
kou radost. 

O pár měsíců později se objevila  jed-
na  terapeutická  panenka  také  mezi 
zdravotně  těžce  postiženými  klienty 
v  jednom  z  oddělení  Domova  Barev-
ný  svět  v  Ostravě-Muglinově.  Ti  se 
pravidelně setkávají s terapeutickými 
loutkami,  s  nimiž  mezi  ně  přicházejí 
členové  občanského  sdružení  Teatr 
Ludem. Loutky jsou však „živé“. Mluví, 
pohybují  se,  vyžadují  nějakou  inter-
akci,  zatímco  terapeutická  panenka, 
která je zde novou, stálou společnicí, 
nemluví. A tak mezi některými klienty 

zprvu  vyvolala  spíše  údiv  a  otázku  – 
Kdo to je? Co to je? „Terapeutická pa-
nenka je však pro ně atraktivní tím, že 
má tlukoucí srdce a budí v nich zvěda-
vost,“ svěřuje se s prvními zkušenost-
mi s novým „přírůstkem“ na oddělení 
vedoucí  tohoto  úseku  sociální  péče, 
paní Dagmar Kubisová.  

Čím  tedy  jsou  nebo  mohou  být  pa-
nenky pro klienty s mentálním posti-
žením, mnohdy i v kombinaci s posti-
žením  tělesným,  zajímavé?  Jistě  ne-
jen  tím,  jak  vypadají.  „Každá  panen-
ka  je  jakýmsi  ´tichým  společníkem´ 
klienta,“  říká vedoucí sestra Čtyřlíst-
ku, paní Mgr. Světlana Veselá.  „Přes-
tože  kolem  sebe  může  ležící  klient 
vnímat pohyb, ruch a nejrůznější zvu-
ky, cítí se v podstatě sám v ohraniče-
ném  prostoru  svého  lůžka.  Panenka 
s tlukoucím srdíčkem mu však může 
dávat  pocit  bezprostřední  blízkosti 
někoho, kdo patří jenom jemu, s kým 
se  může  pomazlit,  jehož  přítomnost 
jej  uklidňuje.  Panenky  však  mohou 
výrazně  pomáhat  i  personálu  v  pří-
padech,  kdy  klient  nespolupracuje 
třeba  při  podávání  léků  anebo  jídla 
a panenka se může stát jakýmsi pozi-
tivním  ´příkladem´  ke  spolupráci…“ 
vysvětluje ještě Mgr. Světlana Veselá.  

Panenky mají sice většinou neutrální 
výraz v „obličeji“ – nejsou ani veselé 
ani  smutné.  Ale  už  tím  jak  vypada-
jí,  jaké  jsou  měkkoučké  a  příjemné 
na dotek, budí sympatie. Člověk bez 
rozdílu věku se zkrátka nemůže ubrá-
nit, aby se „nepřitulil“…  

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Čtyřlístek – centrum pro osoby  
se zdravotním postižením Ostrava

PROČ 
PANENKY 
POMÁHAJÍ?
V mnoha českých domovech pro seniory se staly do-
slova hitem terapeutické hračky – nejrůznější druhy 
zvířátek, ale i panenek, připomínajících živé bytosti. 
Lidé žijící v domovech pro seniory, stejně jako klienti 
se zdravotním postižením v pobytových zařízeních 
sociálních služeb, mohou často trpět pocity osamění 
a citovou deprivací. Pravda, láskyplné pohlazení blíz-
kého člověka, úsměv nebo vlídné slovo samozřejmě 
žádná hračka nahradit nemůže. Může se však stát 
vítaným pomocníkem personálu těchto zařízení, aby 
u klientů tlumila pocity osamění nebo projevy agrese 
a na druhé straně posilovala uspokojování citových 
potřeb, pocity sounáležitosti anebo sloužila prostě 
„jen“ jako mazlíček při usínání… 
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Organizace, která se chce nechat ak-
reditovat,  se  může  rozhodnout,  zda 
si zvolí národní (akreditační standar-
dy České společnosti pro akreditaci 
ve  zdravotnictví  –  ČSAZ,  Spojená 
akreditační komise – SAK) či nadná-
rodní  akreditaci  (Joint  Commision 
International).

Pro splnění akreditačních standardů 
musí  provoz  splňovat  nejen  standar-
dy v rámci ošetřovatelské péče, tedy 
v  činnostech,  které  jsou  pro  dané 
zařízení  primární,  ale  také  v  činnos-
tech,  které  se  na  ošetřovatelskou 
péči vážou. Součástí péče o pacienta, 
v  případě  zařízení  pro  seniory  péče 
o klienta, je i celodenní stravování.

V  rámci  stravovací  služby  je  po-
třeba  splnit  především  podmínky, 
které  ukládá  národní  legislativa 
a  také  evropská  nařízení  (Nařízení 
Evropského parlamentu a rady  (ES)  
č.  852/2004  ve  znění  pozdějších 
předpisů).  Tyto  předpisy  ukládají 
povinnost  dodržovat  zásady  správ-
né  výrobní  praxe  včetně  systému 
bezpečnosti  HACCP  (Hazard  Analy-
sis and Critical Control Points), který 
byl  popsán  v  rámci  tzv.  Potravinář-
ského kodexu (Codex Alimentarius), 
vydaného  Světovou  zdravotnickou 
organizací (World Health Organizati-
on), jenž konečnému strávníkovi ga-
rantuje, že proces kontroly surovin, 
výroby  a  distribuce  pokrmů  včetně 

konečné  fáze  na-
kládání s odpady je 
sledován  a  navržen 
za  účelem  vysoké 
bezpečnosti. 

Společnost, která se 
chce  nechat  akredi-
tovat,  musí  důklad-
ně  popsat  a  stan-
dardizovat  veškeré 
procesy.  V  rámci 
stravování může být 
klíčovým  dokumen-
tem  provozně  –  or-

ganizační řád, ve kterém je popsána 
správná  výrobní  praxe  při  přípravě 
pokrmů  a  dalších  podpůrných  pro-
cesů včetně např. mytí nádobí apod. 
Dále je potřeba popsat:

-  Systém vnitřní kontroly v provozu
-  Povinnosti zaměstnanců
-  Hygienické předpisy
-  Sanitační plány
-  Bezpečnost práce
-  Zásady  desinfekce,  desinsekce 

a deratizace
-  Požární plán
-  Systém HACCP dopracovaný o po-

žadavky akreditačního orgánu

Procesy musí být nejen popsané, ale 
i uvedené v praxi. Nadřízený tak zís-
kává účinný nástroj pro řízení a kon-
trolu  zaměstnanců.  Účinně  zavede-
ný systém pomáhá eliminovat rizika 
způsobená lidským faktorem.

Vždyť  podávání  stravy  má  být  zá-
žitkem  a  jen  malé  pochybení  může 
způsobit  velké  negativní  dopady 
na  strávníka,  za  které  nese  provoz 
odpovědnost.

Firma HASAP Consulting, s.r.o. byla 
založena v roce 2001 jako poraden-
ská  společnost  nabízí  pomocnou 

AKREDITACE
VE zDRAVOtNICkýCH zAřízENíCH  
A zAřízENíCH PRO PÉČI O SENIORY
V dnešní době přistupují k akreditaci kromě nemocnic, které tak činí již dlouhodobě, i zařízení 
pro seniory a LDN. Činí tak většinou ze dvou důvodů. Chtějí garantovat kvalitu poskytovaných 
služeb pacientovi/klientovi a obstát tak v konkurenčním prostředí. Druhým důvodem je snaha 
o zvýšení kreditu v očích zdravotních pojišťoven. Samotným provozům však přináší akreditace  
i další pozitiva – nastavení a upořádání pracovních procesů a z dlouhodobého hlediska prostře-
dek pro zkvalitňování služeb. 

Poradenství • Bezpečnost
Kvalita • Optimalizace • Standardy
Legislativa • Vzdělávání

www.hasap.cz

HASAP Consulting, s.r.o., 
  Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 – Kamýk, 
  Tel.: + 420 261 220 532, E-mail: hasap@hasap.cz
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ruku  při  řešení  otázek  vznikajících 
s uplatňováním postupů správné vý-
robní praxe (SVP) a zaváděním systé-
mů HACCP. Tuto původně úzce spe-
cializovanou  poradenskou  činnost 
během let, kdy pracuje se svými zá-
kazníky, rozšířila tak, aby jim mohla 
nabídnout  celý  komplex  vzájemně 
provázaných  služeb  a  produktů. 
Usilovně  pracuje  na  zdokonalování 
vlastních nástrojů HW, SW.

Individuálním  přístupem  ke  každé-
mu  zákazníkovi  zohledňuje  nejen 
platnou  legislativu,  ale  i  firemní 
standardy  dané  společnosti.  Zave-
dené systémy pak splňují požadavky 
na akreditaci.

V  roce  2014  založila  společnost  di-
vize, které se orientují na svou spe-
cifickou  problematiku,  ale  zároveň 
jsou jejich činnosti velmi provázané.

Food Control
Poradenství  a  certifikace  v  oblas-
ti  gastronomie  a  výroby  potravin. 
Zavádění  postupů  správné  výrobní 
praxe  a  systémů  HACCP.  Příprava 
na  certifikaci  a  akreditaci.  Audity, 
ověřování,  zavádění  a  aktualiza-
ce  systémů.  Monitoring  kritických 
bodů, laboratorní rozbory.

Pest Control
Deratizace,  dezinsekce  a  speciální 
dezinfekce  v  průmyslu,  zdravotnic-
tví,  službách  a  veřejném  sektoru. 
Ochrana proti holubům. Ošetření fa-
sád proti hmyzu a pavoukům. Elek-
tronické  vedení  dokumentace.  Sys-
tém „chytrých“ staniček.

hospital Control
Projekt  monitoringu  ve  zdravotnic-
tví  a  farmacii.  Nezávislé  sledování 
fyzikálních  veličin.  Měření  teplot, 
vlhkosti, času.

Energy Control
Projekt  optimalizace  energetic-
ké  náročnosti  –  spotřeba  energií 
a ostatních médií. Řešení hospodár-
nosti  provozu.  Energetické  audity. 
Softwarové řešení.

Z  referencí  uvádíme  např.  Nemoc-
nici na Homolce, Psychiatrickou ne-
mocnici  Horní  Beřkovice,  Ústřední 
vojenská nemocnice – provozy, kte-
ré prošly akreditací.

www.hasap.cz

OSLAVA DVACÍTKY
10. 6. se na Novovysočanské tančilo a zpívalo. Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 po-
řádalo již 7. ročník Letních slavností pro seniory. Součástí oslav byla i oslava výročí 20 let Domova 
seniorů Novovysočanská, který si v rámci dne otevřených dveří prohlédli zvědaví návštěvníci.

Slavnosti  jako  každoročně  zahájil  tur-
naj  v  pétanque,  ve  kterém  se  zdatně 
utkala družstva seniorů z Domova se-
niorů, Domu s pečovatelskou službou, 
ale i z jiných koutů Prahy. Po utkání se 
hráči přemístili do připraveného hledi-
ště,  kde  se  postupně  sešlo  až  200  di-
váků.
Na  jevišti  se  vystřídala  Žižkovanka 
Petra  Soviče,  Milan  Drobný  a  Miluška 

Voborníková.  Představily  se  i  dámy, 
seniorky, které  tančí skupinové  tance, 
s radostí a pilně svá vystoupení nacvi-
čují v aktivizačním centru pro seniory. 
Pozornost upoutalo i vystoupení žáky-
ně ze Základní školy Méthis. V průběhu 
odpoledne bylo poděkováno všem dob-
rovolníkům, kteří vydávají své síly bez 
nároku na odměnu. Jedná se o mladé 
studenty, ale i starší dámy a pány, kteří 

pracují pro své vrstevníky. Mezi oceně-
nými byla  i  seniorka, která v  letošním 
roce získala i cenu pro dobrovolníky – 
Křesadlo.
Celý večer moderoval Petr Sovič a svým 
osobitým humorem publikum výborně 
bavil.

Mgr. Michaela Žáčková
Ředitelka Střediska sociálních služeb 

Městské části Praha 9

z domova
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Dopoledne si ve velkém sále domo-
va  diváci  poslechli  pěvecké  sbory 
Hanžburáček  ze  ZŠ  J.  E.  Purkyně 
Libochovice,  Dětský  pěvecký  sbor 
z  Budyně  nad  Ohří  a  Bábinky  z  Do-
mova U trati Litoměřice. 
Odpolední program byl původně si-
tuován  do  prostor  parku  domova, 
nepřízeň  počasí  však  organizátory 
donutila zůstat na velkém sále. Ma-

žoretky zahájily odpolední program 
v  několika  etapách,  rozdělily  se 
na  menší  skupinky,  aby  se  do  stís-
něného  prostoru  sálu  vešly.  Odmě-
nou  zato  jim  byl  bouřlivý  potlesk. 
Po  jejich  vystoupení  se  představily 
hudební  skupiny:  Nová  vlna  z  Chrá-
něného  bydlení  Litoměřice  pod  ve-
dením Petra Vrány, Křešičanka-Pus-
tajka  z  Domova  na  Pustaji  Křešice 
s vedoucím Josefem Suchým a sku-
pina Neon pana Vlčka.
Klienti tak měli tento den přehlídku 
hned několika hudebních stylů. Spo-
lupráce s dětmi je v domově vítána, 
děti přinášejí do domova mládí,  ra-
dost a vzpomínky. Hudební skupiny 
z  ostatních  zařízení  CSP  jsou  také 
oblíbené, klienti se s hudebníky vzá-
jemně znají a sledují jejich šikovnost 
a nápaditost při vystoupeních. Sbor 
Bábinky  je  perlou  mezi  vystupují-
cími,  ukazuje  ostatním  seniorům, 
že  život  ještě  nekončí,  že  lze  reali-
zovat své sny, potěšit sebe i ostatní 

milovníky hudby, a to vše díky paní 
Melanii Vyskočilové, vedoucí sboru. 
Skupina  Neon  dochází  do  domova 
už velkou řadu let, nikdy klienty ne-
zklamala.  V  jejím  repertoáru  jsou 
písničky blízké seniorům, hity, které 
je vrací do dob mládí a vitality.

Iva Šabachová 
CSP  Litoměřice, p.o.  

Bábinky byly perlou 
hudebních slavností
Již po třinácté se v Domově důchodců v Libochovicích 17. května 2016 rozezněla hudba pro potě-
šení srdcí seniorů. Domov připravil pro všechna zařízení CSP Litoměřice hudební slavnosti. Účin-
kovali jak klienti ze zařízení CSP, tak ze základních škol.

gastronomická turistika
Senioři z Domova sociálních služeb Meziboří zavítali v dubnu do čtyř nejnavštěvovanějších zemí Evro-
py. Cestování začalo ve slunném Řecku, dále pokračovalo proslulou Francií, historickým Španělskem 
a zemí alpských štítů a hlubokých údolí Itálií.

Na  první  zastávce  v  Řecku  (oficiálně 
Helénská republika) ochutnali uživate-
lé zdravý a chutný salát Tzatziky, který 
se  připravil  z  čerstvých  surovin,  jako 
byla např. salátová okurka. Salát skvěle 
osvěžil naše uživatele. 

Další  zemí  byla  Francie,  která  je  pro-
slulá  výbornými  víny,  bagetami  a  sýry. 
Kuchyně  zvolila  a  připravila  tradiční 
cibulový  koláč.  Korpus  byl  z  listového 
těsta, náplň tvořil sýr Camembert, čer-

stvý pórek, smetana a vejce. Mnoho uži-
vatelů ochutnalo cibulový koláč poprvé 
v životě a moc jim chutnal.

Třetí zemí bylo Španělsko a tradiční ná-
poj Sangria, který je oblíbený pro svou 
lehkou  ovocnou  chuť  a  vůni  čerstvého 
ovoce. Použili jsme kolem 5 litrů červe-
ného vína. Uživatele sklenička Sangrie 
osvěžila a někteří si přáli další, což nás 
velice potěšilo.

Poslední  zastávkou  byla  Itálie  se  slad-
kým  překvapením.  Italové  si  tímto  de-
zertem  zpříjemňují  rodinné  chvíle  po-
hody a přesně stejnou atmosféru jsme 
se  snažili  vytvořit  v  našem  domově. 
Ano, uhodli jste správně, jedná se o Ti-
ramisu.  Nepečený  dezert  s  kvalitním 
mascarpone  se  rozplýval  na  jazyku. 
Společně s kávou vytvořil dokonalé po-
hodové odpoledne.

Reakce  na  ochutnávky  byly  rozdílné, 
stejně  jako  životy  našich  uživatelů.  Ně-
kdo ochutnal poprvé, pro jiné to byl ná-
vrat ke své dřívější chuťové zkušenosti. 
Cestování s ochutnávkami vytvořilo pří-

ležitost, kde si uživatelé navzájem začali 
sdělovat své dřívější kulinářské zážitky.
Všechny ochutnávky připravené týmem 
kuchyně  ze  stravovacího  oddělení  se 
setkaly s velkým ohlasem našich uživa-
telů, proto se těšíme na další pokračo-
vaní.

Text: Martina Nebesářová, DiS.,  
sociální pracovnice

Foto: Vladimír Tichý,  
vedoucí stravovacího úseku
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Celý život nás provázejí 
různá přání. 

Dokážeme slyšet
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Hry zahájilo pěvecké vystoupení kli-
entů Domova Svojšice a dopoledne 
probíhala sportovní klání jednotli-
vých družstev z Domovů sociálních 
služeb. Do hry se zapojilo i dětské 
družstvo ze školky obce Svojšice. 
Účastníci bojovali s velkým zápalem, 
přesto smysl pro čestný boj zvítězil. Na 
podrobnosti jsme se zeptali Bc. Hany  
Polesné, DiS., manažerky kvality. 

V jakých kategoriích sportovci 
zápolili?
Celkem zápolili v 6 kategoriích –  kop 
na bránu, překážková dráha, kuželky, 
střelba, prkno a   paměť. 

Jak soutěžení zvládaly děti ze 
školky?
Děti byly naprosto famózní. Všechny 
disciplíny zvládly bez sebemenších 
problémů. Na závěr všechny děti do-
staly diplom, medaili a tašku se slad-
kostmi, dárečky pro štěstí, omalo-
vánky a drobnosti pro radost.

Slavit 70. výročí sociálních slu-
žeb v Domově je spojující prvek 
jak pro klienty, tak pro personál. 
Ano s tím souhlasím. Nejen tento den 

oslavy 70 let domova, ale jakákoliv 
jiná událost, kterou u nás pořádáme, 
je především pro klienty, a vnáší do 
jejich dnů nezapomenutelné zážitky. 
A jakýkoliv čin vykonaný od srdce pro 
klienty se vám vrátí nejkrásnějším 
poděkováním beze slov, a to je úsměv 
a radost v jejich tvářích.

n
Kulturní odpoledne bylo díky dlouho-
letým příznivcům Domova vydařené. 
Jako první vystoupil Jakub Smolík 
s kapelou. Se všemi se přivítal a za-
vzpomínal na uplynulé roky, kdy do 
Svojšic začal jezdit. „Jsme s Vítkem 
Formanem dlouholetí kamarádi, a 
mnoho nových přátel jsem při svých 
návštěvách našel i zde. Všichni tady 

odvádějí skvělou 
práci.“
Jako další host 
vystoupil Martin 
Maxa, kterého rov-
něž pojí přátelství 
s ředitelem Domo-
va. „Na Hry jsem se 
moc těšil, dokonce 
jsem kvůli nim mu-
sel zkrátit koncert 
na jiné dnešní zají-

mavé akci, na fotbalovém turnaji pro 
postižené kluky – Seni cup. Ale stihl 
jsem všechno.“ Alespoň na dálku po-
zdravil další přátele domova, MUDr. 
Radima Uzla a herce Jana Vlasáka, 
kteří se bohužel pro velké pracovní 
vytížení nemohli letošního ročníku 
zúčastnit.

VE SVOJŠICÍCH
se sportovalo a slavilo

Stalo se již tradicí pořádat na přelomu května a června Sportovní setkání Domovů ve 
Svojšicích. To letošní bylo více sváteční. Připomínalo se 70 let sociálních služeb v Domo-
vě Svojšice.

Původně tvrz, drancovaná voj-
skem, poté přestavěná na raně 
barokní zámek, který později 
vyhořel a byl přestavěn v ro-
kokovém duchu, často měnila 
majitele. Využití objektu se 
zásadně změnilo v roce 1923, 
kdy byl v rámci pozemkové 
reformy postoupen řádu an-
glických panen a uzpůsoben 
charitativním účelům. Od roku 
1945 slouží jako ústav soci-
álních služeb hlavního města 
Prahy. Zámek je nemovitou 
kulturní památkou.

Všechny nadchlo 
vystoupení po-
licejních kyno-
logů.

Na plány do budoucna jsme se zeptali ředitele  
Vítka Formana.
Podařilo se nám získat podporu  
z fondů SFŽP a dalších a proto nás 
čeká revitalizace zámeckého parku 
o rozloze 7 ha. Výstavba nové ČOV a 
obnovení fasády zámku včetně výmě-
ny oken a dveří. V zámeckém parku 
budou vystavěny např. letní amfiteá-
tr, nové komunikace, bude obnoveno 
jezírko s prostorem ohniště a klidové 
zóny. Všechny tyto akce budou sloužit 
k rozšíření možností rehabilitace a re-
laxace klientů i zaměstnanců a rozšíří 
paletu možností pro pořádání obdob-
ných setkávání, jako bylo to letošní.
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