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HON

na čarodějnice
v Čechách

Jak
N ESKONČ IL
jsem
se stal
workoholikem
Jsa vyzván, abych něco napsal, přemýšlím a váhám.
O čem bych měl psát? Jsem v letech, kdy se už spíš
ohlížíme, než abychom plánovali zítřek. A proč
taky? Co nás tam – vepředu – čeká?
Jenže zamýšlet se nad tím, co už bylo, co přešlo a co
už se nevrátí – k čemu je to dobré? Aby člověk sčítal
chyby, kterých se dopustil? Aby si začal vyčítat, že
to, co se stalo, se stát vlastně nemělo a naopak to,
co se nestalo, se stát mělo?
Tak třeba – jeden z těch prvních mezníků v mém
předlouhém životě: v roce 1942 jsem se přihlásil na
konzervatoř – dramatické oddělení.
Táhlo mě to k divadlu, byl jsem jeho častým návštěvníkem, obdivoval jsem tu starou (pardon, tehdy spíš mladou) hereckou generaci: Štěpánek, Rašilov, Smolík, Plachý, Gollová, Scheinpflugová, Řepa,
Hilmar, Pivec, Pešek, Burian, Nový, V + W, Futurista,
Plachta, Mrázek…
Připravoval jsem se na zkoušku sám. Nikdo mě neinformoval, že je možno navštěvovat „připravovatele“, zkušeného herce – pedagoga, který s člověkem
nastuduje monolog a básničku, a udělí důležité
rady a pokyny.
Zkoušku jsem tudíž neudělal. A nedivte se. Byl jsem
v té době člověk plachý, až zakřiknutý, trémista…
A Němci zavřeli divadla. Co mi zbývalo? Jenže já se
svého snu nevzdal. Začal jsem navštěvovat divadelní knihkupectví na Karlově náměstí a kupovat divadelní literaturu. A četl jsem a četl jsem a četl jsem.
V roce 1944 jsem byl jako židovský míšenec internován do koncentračního tábora Klein Stein v Horním
Slezsku. Zavazadlo smělo vážit jen 10 kg. Takže
jsem si s sebou do lágru přibalil k několika košilím
a ponožkám celého Shakespeara a po večerech
(pokud jsem nepadl únavou), jsem četl. Trochu groteskní situace, že ano? Hubený, dlouhý mladík si čte
v lágru, hlídaném wehrmachtem, na kavalci monolog z Hamleta „Být či nebýt“. Mockrát mě napadlo,
že „celý svět je scéna…“ (Jak se vám líbí).
Když jsme se vraceli domů (po vypuknutí sovětské
ofenzívy 13. ledna 1945), jevil se mi ten Shakespeare na mých narychlo ztlučených sáňkách tak těžký
(šli jsme pěšky asi 4 dny a noci), že jsem zpočátku
jednotlivé listy, později celá jednání a posléze celé
knihy odhazoval po polích Horního Slezska a mockrát se mi chtělo zvolat s králem Learem: „Jen duj,
duj větře!“, nebo s kulhavým Richardem III.: „Království za koně!“.
Po válce jsem nastoupil k divadlu a protože jsem
pořád ještě cítil, že nemám to patřičné umělecké
vzdělání, četl jsem a četl.
Čímž se ze mě stal workoholik. Jsem jím, myslím,
až do dneška.
Workoholik je zvláštní slovo. Pochází, tuším, z angličtiny (work – práce), a třebaže nezní v češtině příliš
libozvučně, mně je sympatické.
A věřím, že je sympatické i vám, kteří pracujete
v sociálních službách. Musí to být nějaká zvláštní
síla, která vás žene kupředu. My „zvenku“ to těžko
chápeme, ale tuším, že za svou práci dostáváte
něco, co vás uspokojuje. A peníze to asi nejsou…
Jan Skopeček

Dostalo se mi nedávno do ruky
hodnocení jednoho domova
důchodců po „dobrovolné inspekci“. Vedoucí hodnotitelské
skupiny se suverénností experta na cokoliv (ač má praktické
zkušenosti jen z rezidenční
péče o zdravotně postižené
– tj. ÚSP) prohlásil v závěru:
„… Složení personálu zajišťujícího přímou péči neodpovídá
potřebám uživatelů a je zde
vytvářen model zdravotnického zařízení.“ To vše jen proto,
že zjištění v ústavu bylo následující: Inspekce organizační struktury zařízení: Přímou
péči zajišťují 4 základní týmy
vedené staničními sestrami.
Staniční sestry jsou podřízeny
vrchní sestře, která je členkou
vedení zařízení. Kromě definovaných 4 základních týmů jsou
vrchní sestře podřízeny zvlášť
2 pracovnice pro aktivizaci uživatelů. Všechny pracovníky přímé péče s výjimkou sociálních
pracovnic tvoří zdravotnický
personál.
Ano, nekonečný spor o tom,
zda zdravotní pracovníci do
zařízení sociální péče patří, či
nikoliv, si do své historie zapsal další „pomníček“. Naivně
jsem se domníval, že tato letitá přestřelka mezi těmi, kteří
tvrdí, že zdravotní péče do rezidenčních zařízení sociálních
služeb nepatří, a mezi těmi, co
na věc mají názor přesně opačný, již dávno skončila. Podle
mě by měla skončit nejpozději
31. 12. 2006, protože od počátku příštího roku bude platit zákon 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve kterém se říká, že
o rozsahu poskytovaných služeb uzavírá smlouvu uživatel
služby a poskytovatel. Takže
pokud si bude uživatel přát,
aby součástí poskytovaných
služeb byla i zdravotní péče,
protože většina starých lidí
považuje péči o své zdraví za
prioritu, pak nemá žádný inspektor právo takovou smlouvu zpochybňovat. Nehledě na
to, že shora citovaný zákon
o sociálních službách řeší
i poskytování zdravotní péče
v zařízeních poskytujících sociální služby. Kdopak by asi tu
zdravotní péči zajišťoval? Pracovník v sociální péči? To snad
ne! Prosím ponechme každému, co jeho jest, abychom se

nevrátili v historii do dob, kdy
zuby mohl trhat i kovář.
Snažil jsem se pátrat v historii,
kdy tato hysterie zaměřená
proti zdravotníkům poprvé
spatřila světlo světa. Nedopátral jsem se, ale vzpomněl jsem
si na historku z ÚSP Zvíkovec
na počátku devadesátých let.
Cosi se nám povedlo (není
podstatné co) a pozvali jsme
na domácí oslavu pár přátel a
pochopitelně i pár VIP. Jedním
z těch vzácných hostů byla Dr.
Černá, která v té době byla
předsedkyní sociálního výboru
Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hovořili jsme o všem možném a
došli jsme i k personálním problémům. Řekl jsem, že máme
stav vcelku naplněný, ale chybí
mi dvě diplomované zdravotní sestry. „Zdravotní sestry?
Copak vy tady máte zdravotnické zařízení?“, rozčílila se
Dr. Černá. Snažil jsem se jí
vysvětlit, že řada našich klientů potřebuje dost často odbornou zdravotní péči a ne vždy je
možné bez rizika komplikací
čekat, až za hodinu i později
přijede pohotovost z okresního města, vzdáleného více než
30 km. Mé argumenty, ač jsem
se snažil sebevíce, na paní
doktorku neplatily. Už jsem byl
připraven rezignovat, když mě
osvítil snad duch svatý a řekl
jsem: „No my vlastně hledáme
vychovatelku, ale máme požadavek, aby měla vzhledem ke
specifickým potřebám našich
klientů kvalifikaci SZP.“ Ejhle,
tato věta zapůsobila. Paní Dr.
Černá s úsměvem řekla: „Vidíte, že jste mě pochopil.“
Po tomto „happy endu“ jsem
se raději už moc neptal, neboť
„kdo se moc ptá, moc se dozví“, ale pro sebe jsem získal
cennou osobní zkušenost,
která spočívá v poznání, že
sociální služba (tehdy péče)
je služba komplexní a odvíjí
se od potřeby příjemce služby
(tehdy klienta), nikoliv od sebelépe sofistikované organizační
struktury.
Co říci na závěr? Snad bude
nejlépe, když budu volně
tlumočit slova jednoho z britských kolegů, která zazněla na
semináři MPSV: „Nebojte se zeptat svých klientů, co je pro ně
dobré, oni to vědí nejlépe.“
Karel Štěrba
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BUDE

Třetí kulatý stůl se uskutečnil
ve spolupráci Rezidenční péče
s VÚPSV 6. září v budově MZ ČR.
Rozhodně se jednalo o kulatý
stůl s dosud největší účastí.
Z pětadvaceti přítomných měli
převahu zástupci státní správy
a samosprávy nad poskytovateli. To se pochopitelně projevilo i v zaměření diskuze. Možná,
že i proto se více než o chybějících miliardách na příspěvky
na péči hovořilo o milionech
pro sociální pracovníky obcí,
na nichž bude, aby nový systém příspěvků na sociální péči
„rozpohybovali“. Pokusili jsme
se na následujících stránkách
„vyzobat“ ty problémy, které
se přímo dotýkají rezidenční
péče, a ty nejzajímavější pasáže z celé dvouhodinové diskuze. Přepis zvukového záznamu
diskuze v plném znění najdete
na našich webových stránkách
www.rezidencnipece.cz
(red.)

Z pětadvaceti přítomných postupně v diskuzi vystoupili:
Martin Žárský – MPSV; Jakub
Pôbiš – Svaz obcí a měst ČR;
Jiří Schlanger – OSZSP ČR; Jiří
Lodr – Diecézní Charita Plzeň;
Jaroslav Dufek - Česká katolická charita; Anna Červenková
- VÚPSV; Eduard Kaplan – DD
Praha 10; Eva Strakošová – MěÚ
Frýdek – Místek; Miroslav Plass,
náměstek hejtmana Královehradeckého kraje; Zdeněk Janíček
– MÚ Břeclav; Jiří Procházka
– Domov pro zrak. post. Praha;
Eva Ludvíčková – Naděje Otrokovice; Helena Kocmanová – KÚ
České Budějovice; Věra Vonková
– AÚSP ČR; Jarmila Neumannová – SKOK; Daniela Bruthansová
– VÚPSV. Diskuzi moderoval:
Tadeusz Hławiczka – Rezidenční
péče.
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Kulatý stůl:
ekonomické
aspekty zákona
o sociálních
službách

rok 2007
v sociálních
službách rokem
revolučním,
nebo

NEBUDE?

MARTIN ŽÁRSKÝ – Ti, kteří sledují média,
tak jistě vědí, že v tomto týdnu bylo poměrně razantně ze strany i účastníků dnešního jednání otevřeno téma, že na rozjezd
zákona o sociálních službách prostředky
chybí. Hovořilo se o řádech miliard korun,
já to musím uvést na pravou míru, jde o
komparaci výdajů do oblasti sociálních
služeb v roce 2006 a výdajů, které jsou plánovány na rok 2007. Pokud bychom vycházeli z usnesení vlády k zákonu o sociálních
službách, které vzniklo v srpnu minulého
roku, tak tam je bilance poměrně precizně
popsaná a vláda se v té době usnesla na
tom, že bude akceptovat navýšení objemu
mezi lety 2006 až 2007 o 2 miliardy korun.
...To, že pod touto hranicí dvou miliard ještě existuje určitá rozprava, jaké další prostředky chybějí v tomto systému, to bych
opravdu nechal na vládních činitelích, aby
se o tom dohodli. ...Bylo potvrzeno panem
ministrem, že rozjezd zákona o sociálních
službách považuje za svou osobní prioritu
a taktéž za prioritu ministerstva práce, a
to také z toho důvodu, že zákon o sociálních službách byl schválen v březnu tohoto roku drtivou většinou všech politických
sil v Parlamentu zastoupených…Mohu
tedy toto tlumočit jako určitou záruku
toho, že se tím budou ministři velice seriózně zabývat, a i vám děkuji za podporu,
abychom dokázali správně řadit a prezentovat argumenty, tak, aby bylo jednoznačně pochopitelné, že sociální služby nejsou
jen takovým rozmařilým požíračem peněz
z veřejných rozpočtů, ale že produkují obrovskou ekonomickou sílu, protože sociální služby zaměstnávají téměř 70 tisíc lidí,
...a chovají se v tom prostředí jako silný
ekonomický subjekt, ...bylo by záhodno
v okamžiku, kdy budeme mít relevantní
data o nákladovosti celého systému
sociálních služeb, abychom ty data podrobili analýze nejen z hlediska spotřeby
systému sociálních služeb, ale z hlediska
toho, jakou přidanou hodnotou ten systém disponuje. ...Nepředpokládám, že
rok 2007 bude z toho ekonomického
hlediska nějak zásadně revoluční. My
říkáme, že jde o přechodné období, kdy
hlavním cílem je zachovat stávající sít sociálních služeb, aby nedošlo ke kolapsům,
ať už v rámci jednotlivých druhů služeb,
nebo v rámci regionů. … Krůček za státním rozpočtem je systém dotačního řízení
MPSV. My samozřejmě v současné době
zpracováváme žádosti poskytovatelů,
tak, abychom měli připraveny základní
argumenty pro konstrukci státního rozpočtu … Vše směřujeme, aby v případě
standardního prosincového schválení zákona o státním rozpočtu mohli být poskytovatelé informováni o částce, která byla
rozhodnuta v jejich prospěch, a tak aby do

konce ledna roku 2007 jim byla vyplacena
první splátka dotace. Vše se musí odehrát v tom prvním měsíci! V lednu 2007!
…A jako poslední ekonomický vstup toho
rozjezdu zákona o sociálních službách
je nezbytné analyzovat dopady chování
osob, které budou příjemci příspěvků na
péči. … cca 8,8 miliardy korun … téměř
200 tisícům osobám. … je to suverénně
nejvyšší cyklická dávka v systému sociální
ekonomie v České republice …Domnívám
se, že nedojde k něčemu zcela neočekávanému a ty neočekávané reakce budou
spíše marginální …Samozřejmě musíme
dořešit souběh zdravotní a sociální péče,
a to vždy tím způsobem, aby uživatel sociální služby nebyl brán jako rukojmí v ekonomických debatách. Člověku – uživateli
služby musí být vždy zabezpečena kvalitní
péče, ať už zdravotní nebo sociální...

JIŘÍ SCHLANGER – Největším rizikem
transformace je to, kolik vlastně bude
uživatelů služeb za nových pravidel, jak
budou rozděleni v kategoriích příspěvků
a co z toho vyjde za skóre. Čili pokud
mluvíme o 9 miliardách na příspěvek, tak
tam je obrovské riziko. Musíme si uvědomit, že finanční dostupnost bude naopak
vyvolávat větší poptávku po službách.
...My ten systém máme úplně špatně,
(i na rozhraní zdravotní a sociální péče),
takže tady máme falešné motivace, které
jsou dané tím, že v sociálních službách se
přece jen platí nejen z veřejných financi,
ale i ze soukromých, čili je tam třeba v rezidenční péči úhrada klienta, zatímco ve
zdravotnictví je ta spoluúčast malá nebo
žádná … a vůbec se netýká dlouhodobých
pobytů. …Čili vlastně sociální služby
startují předpoklady pro systémovou a
institucionální reformu ústavní péče i ve
zdravotnictví. …Je to start vlastně úplně
nového pohledu. …My jsme přesvědčeni o
tom, že úhrada musí být stejná pro všechny poskytovatele. …A totéž si myslíme,
že musí platit i pro ostatní poskytovatele
ošetřovatelské péče, myslíme si, že dvě
kategorie by mohly být závislé na výkonech a dvě kategorie by mohly obsahovat
jakési paušály. Jde nám totiž o to, aby se
zmenšila administrativa, aby odborní
pracovníci skutečně tu péči poskytovali.
… Takže méně administrativy a více výkonů, a to zohlednit a my si myslíme, že pro
pojišťovny to bude lepší.
TADEUSZ HŁAWICZKA – já taky nesouhlasím s ředitelem Žárským, že příští rok
nebude revoluční. Bude revoluční!…
JIŘÍ LODR – protože pokud tam bude dvanáctina ze státní dotace měsíčně, tak nám
to nepomůže, protože bude třeba vyzálo-
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hovat základní systém takovou částkou,
která pomůže … nastartovat příjem, …To
je první věc. Druhá; strukturální fondy
jsou nastaveny tak, že jsou proti těm, co
o ně žádají. Mně momentálně strukturální
fondy položí do dluhové služby takovým
způsobem, že hledám kontokorenty, hledám půjčky, hledám … ten systém je tak
nemožný a nedůstojný, že dneska ohrožuje poskytovatele. Pokud zůstanou strukturální fondy takto naladěny, tak je to prostě
katastrofa, kterou nemůžeme akceptovat.
…A třetí věc, …zákonodárce říká, že už
dneska bychom měli mít v zařízeních sociální péče 4,5 úvazku zdravotní sestry,
abychom mohli prokazovat klienty 3. a 4.
stupně. …Bylo řečeno, že když máme klienty 3. a 4. stupně, tak musíme zabezpečit
kontinuitu zdravotní péče na zařízení.
MARTIN ŽÁRSKÝ – Budu reagovat. Vy jste
říkal, že v zákoně je napsáno, to není v zákoně, to je ve vyhlášce. Ve vyhlášce bude
teprve vypořádání vnějších připomínek,
rádi se těšíme na připomínky, aby to
odpovídalo realitě. …Řekněte z kterého
operačního programu čerpáte?
JIŘÍ LODR – ze společného regionálního…
MARTIN ŽÁRSKÝ – Operační program lidských zdrojů, který realizujeme my, tyto
problémy s sebou nenese. My nechceme
žádnou spoluúčast realizátora, my dáváme
zálohové platby, tzn. že stejný systém budeme aplikovat i na nové porovnávací období. Tzn. že ten, kdo vyhraje výběrové řízení
nebo grant, se už nemusí obávat těchto
lapálií, které jste řekl. …Co se týče záloh
ve výši 1/12 měsíčně, to připadá v úvahu
jen v případě rozpočtového provizoria. Já
teď nevím přesně, jak je to rozčleněno, ale
v rámci resortu MPSV je praxe kvartálních
splátek. Takže minimálně můžeme počítat
25% v lednu, pak by vždy další platba předcházela začátku dalšího kvartálu.
EDUARD KAPLAN – Původní filozofie
změny financování byla ta, že umožníme klientovi, aby si nakoupil službu.
V případě pobytových služeb, ale i jiných
to tak docela pravda není, protože do
toho vstupuje dotační řízení. Já chápu,
že si ministerstvo musí zmapovat náklady reálně, nicméně ptám se, počítá se
i do budoucnosti, že bude dotační řízení,
nebo se bude směřovat k tomu ideálu, aby
příspěvek na péči byl v takové výši, aby
si člověk mohl nakoupit službu bez toho,
že by tam vstupovaly další dotace? Když
jsem četl návrh vyhlášky, tak z něho lze
vyčíst dost velkou regulaci ceny péče. Do
AÚSP ČR nám chodí připomínky od členů,
že v tuto dobu budou muset snižovat cenu
péče, protože už u nich platí víc …
MARTIN ŽÁRSKÝ – Já bych to prosil upřesnit, protože tady to jsou velice zavádějící
pojmy. Neexistuje v sociálních službách
pojem cena…
EDUARD KAPLAN – Tak úhrada…
MARTIN ŽÁRSKÝ – To je první věc, druhá
věc, úhrada za péči je něco jiného ve starém systému a v novém systému. Tzn. je
třeba rozlišovat úhradu za pobyt, stravu
a nezbytné služby, které známe v současném systému, a pokud říkáte, že to je ta
cena péče, tak je možné, že v některých
případech dojde vlastně k zdražení. Jenom jde o to, že jak stávající tak budoucí
systém bude stanovovat maximální výši
úhrady, kterou může poskytovatel od
příjemce služby požadovat. Jestli půjde
v každém případě na tu nejvyšší hranici,
nebo jestli se bude pohybovat v intervalu
0 až maximum … to už bude na smluvním
principu. My jsme poslali do vnějších při-

pomínek hodnoty, které jsou proti stávajícím cca o 20 % vyšší. A bereme průměry
všech průměrů. Pochopte, my nemůžeme
poslat do vnějších připomínek materiál,
který bude říkat, že zrovna v DD tomto a
v DD onom je to jinak.
MIROSLAV PLASS – vychází, že zhruba
43 procent klientů rezidenčních zařízení
nebude mít přiznaný žádný příspěvek
na péči. …Tady já vidím veliké riziko, a
požádal bych všechny, aby na toto riziko
neustále upozorňovali, protože byl vytvořen deficitní státní rozpočet – jeho návrh
– který předpokládá více než 80 mld.
deficit. …Ovšem musíme si uvědomit,
že tento rozpočet navrhla socialistická
vláda, nyní nastupuje vláda, která se
tváří jako pravicová a přijde s navýšením
deficitu. To je problém, který je na stole.
Proto se ptám: pokud se nepodaří ten boj
vybojovat a ta díra ve státním rozpočtu,
v našem resortu, nebude pokryta, tak
jakou máme variantu? Bude to varianta
„rok 2006“, „rok 2005“ nebo „rok 2004“?
To bych se rád zeptal. Další věc … je
výkon státní správy. …My víme že stát
přispívá na výkon státní správy v přenesené působnosti a víme, že přispívá málo.
…V rámci samostatné působnosti strategicky plánujeme, vytváříme a posuzujeme
podle zpracované metodiky hodnocení
v kritériu č. 4 potřebnost, ale ten, kdo je
zodpovědný, je úředník, to je podle názoru
většiny, troufám si říci všech mých kolegů,
nesmysl. Další nesmysl, já předesílám, že
budeme iniciovat v tomto smyslu změnu
zákona, je to, že konečné rozhodnutí je
příslušné ministerstvu. To znamená, že
budeme usilovat o to, aby se zákon změnil
tak, aby rozhodnutí o přidělení dotace se
vším tím dalším kolotočem, tzn. kontrolami, zodpovědností atd. zůstalo na krajích,
tak jak tomu bylo z větší části v letošním
roce. Protože je to opravdu krok zpátky. Je
to centralizace.
MARTIN ŽÁRSKÝ – Pan Plass zopakoval
optimální model. Já se nemohu vracet do
minulosti. Vy víte, že ve věcném záměru
i původně v návrhu ministerstva to bylo
řečeno tak, že ten vztah je asi následující:
stát dává peníze krajům a kraje jsou pověřeny ze zákona s nimi efektivně a hospodárně a účelně hospodařit…
LUDVÍČKOVÁ, NADĚJE – je počítáno s navýšením dotace o v zákoně se neobjevující
přeměně penzionů na domovy důchodců?…
MARTIN ŽÁRSKÝ – Ministerstvo to za vás
nevyřeší. Ministerstvo Vám může říct,
odsud potud konáte zcela legitimně a
s absolutním posvěcením toho, že to
konáte správně. V případě domovů penzionů říkáme, můžete se transformovat na
bytový fond, pak jste domovy s pečovatelskou službou, byty zvláštního určení nebo
domov pro seniory, ovšem pak musíte pracovat s těmi uživateli tak, že v podstatě se
jim změní smluvní vztah s poskytovateli,
ale ministerstvo za vás nemůže vyjednávat smlouvy s uživateli, to asi nejde.
ANNA ČERVENKOVÁ – Ten zákon se rodil
nesmírně dlouho a v jedné z etap toho
dlouhého a těžkého porodu, někdy v roce
2002, jsme dělali takový rozbor, jestli domovy důchodců budou za existence zákona o sociálních službách ufinancovatelné.
Zjistili jsme to, co zjistil pan Plass, který
říkal, že 43 procent nebude mít nárok na
příspěvek na péči. My jsme odhadli že 40
– 60 % klientů nebude mít nárok a že ty
ústavy ufinancovatelné nebudou…
JIŘÍ PROCHÁZKA – Krátce bych se chtěl
vrátit k vzdělávání pracovníků v sociál-

ních službách. …Pracovníci v sociálních
službách mají absolvovat 150 hodinový
kurs, aby měli odbornou způsobilost.
V době registrace musí předložit poskytovatel služby bezúhonnost a odbornou
způsobilost všech fyzických osob, které
přímo poskytují sociální službu. …Já se
obávám, že je na to velmi krátká doba.
…Pokud poskytovatel nedoloží tuto odbornou způsobilost, pak bude následovat…?
MARTIN ŽÁRSKÝ – Zkoumali jsme tento
problém i s našimi legislativci a dospěli
jsme k názoru, že budeme ještě pod hranou zákona v případě, když bude vydáno
rozhodnutí, resp. oprávnění poskytovateli
v případě, že předloží tzv. vzdělávací plán
organizace, který se bude týkat zejména
osob, které dosud nesplňují odbornou
způsobilost podle zákona …A v případě že
nebude dodržován, tak v podstatě může
dojít až k odejmutí oné registrace.
EDUARD KAPLAN – Já tam cítím veliký
problém v tom, že zatímco u ošetřovatelů
v přechodných ustanoveních zákon uznává jejich vzdělání ve zdravotnictví, tak to
nedělá např. u sanitářů. Já mám sanitáře
z toho důvodu, protože vím, že pracovník
sociální péče odpovědnostně neunese
některé úkony, které jsou specificky zdravotní a může na to mít vzdělání jenom
zdravotní. Uvažuje ministerstvo o tom, že
by zohlednilo ty sanitářské kursy?
MARTIN ŽÁRSKÝ – Přišlo to v oficiálních
připomínkách k vyhlášce, protože ta se
tímto problémem zabývá. Střetnou se
argumenty na vyrovnání připomínek. Já
mohu pouze říci, že nechceme vyhlášku
vybudovat tak, abychom zničili dobrou
praxi v zařízeních sociálních služeb, ale samozřejmě chceme potírat špatnou praxi…
TADEUSZ HŁAWICZKA – Zatím jsme se téměř nedotkli dalších dvou témat. Považujete tuto formu kulatého stolu, kterou redakce Rezidenční péče téměř před rokem
vymyslela, za vhodnou a potřebnou?
JIŘÍ SCHLANGER – Já si myslím, že je
bezvadný, že jsme se těch dvou témat
nedotkli, protože tím pádem je důvod se
sejít, …do konce roku jsou přece jenom
ještě 4 měsíce, a jestliže dáte dohromady
ještě jedno kolo, tak může přinést jednak
reflexi toho, co se řádově za dva měsíce
podaří, a pak bude prostor povídat si o té
inspekci sociálních služeb, protože ta teď
začne mít skutečně smysl.

Ú plné z nění disku ze najdete na : w w w.rezidenc nipece.c z

SYSTÉMY HACCP

– my jdeme dál, nabízíme Vám
komplexní řešení
Již pátým rokem poskytuje naše společnost poradenské služby v oblasti zavádění systémů HACCP a uplatňování principů správné hygienické a výrobní praxe
(SHVP) ve stravovacích provozech. Vždy se snažíme
reagovat na konkrétní požadavky daného provozu a
přizpůsobovat nabídku služeb a produktů jejich poptávce. Dnes k Vám přicházíme s nabídkou na:
TEPLOMĚRY A VLHKOMĚRY
Na našich webových stránkách http://www.hasap.cz
jsme nově otevřeli e-shop, ve kterém je možné se
seznámit s naší nabídkou měřidel pro stravovací
provozy. Nabízíme různé typy závěsných a vpichových
teploměrů, které umožňují zaznamenávat teploty na
příjmu, ve skladech, v průběhu výroby a při výdeji.
Dále nabízíme různé speciální teploměry, bezkontaktní a systémové teploměry. Pokud nemáte možnost připojení k internetu, můžete si nabídku měřidel vyžádat
na tel: 261 220 532 a my Vám ji zašleme poštou.
HYGIENICKÝ AUDIT
Máte zavedené systémy HACCP, ale potřebujete prověřit, zda splňujete všechny legislativní požadavky,
zda dodržujete principy správné hygienické a výrobní
praxe a zda zavedené systémy HACCP jsou funkční?
Nechte si udělat hygienický audit stravovacího provozu, jehož výsledkem je písemná zpráva, která zhodnotí Váš stravovací provoz z těchto hledisek.
O celé nabídce našich služeb se můžete dovědět
na našich webových stránkách http://www.hasap.cz
nebo na tel.: 261 220 532.
HASAP GASTRO Consulting, s.r.o.
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Realizace sociálních
služeb pro seniory
a osoby se zdravotním
handicapem
Cílem tohoto článku je seznámit s
významnými podněty k diskusi o
sociálních službách v rezidenčních
zařízeních, které vyplynuly z výzkumného šetření realizovaného mezi pracovníky pověřených obecních úřadů.
Článek se zaměří nejprve na situaci
cílových skupin seniorů a osob se
zdravotním handicapem, dále pak
na sociální služby poskytované těmto cílovým skupinám, respektive na
služby, jejichž klientelou mohou tyto
cílové skupiny být.
Jako „výborné“ či „velmi dobré“ vnímalo možnosti uspokojení potřeb
seniorů 83,3% dotázaných. Situaci
osob s tělesným handicapem takto
hodnotilo 43,0% dotázaných, u osob
s mentálním a smyslovým handicapem bylo toto hodnocení zaznamenáno v méně než dvou pětinách
případů (39,8%, respektive 35,4% respondentů). Situace těchto cílových
skupin tak byla společně se situací
rodičů s dětmi na mateřské dovolené
(60,9% odpovědí „výborné“ či „velmi
dobré“) hodnocena jako více uspokojující nežli situace ostatních sledovaných cílových skupin (možnosti
uspokojení všech dalších skupin
pozitivně hodnotila méně než třetina
respondentů; u šesti typů sociálních
služeb dokonce méně než pětina respondentů).
Navzdory relativně lepším možnostem uspokojení potřeb ve
srovnání s jinými skupinami je patrné, že možnosti uspokojení potřeb seniorů a osob se zdravotním
handicapem mají doposud zřetelné rezervy: u osob se zdravotním
handicapem kritické hodnocení
převažuje a při hodnocení situace
seniorů tvoří počet respondentů s
kritickým názorem téměř pětinu
dotázaných.
Z 26 sledovaných typů sociálních
služeb jich 18 bylo seniorům a / nebo
osobám se zdravotním postižením
přímo určeno nebo tyto cílové skupiny mohly patřit mezi jejich klientelu.
Nejvyšší počet respondentů hodnotil
rozsah realizace služby jako značný u
pečovatelské služby (88,6%), následovaly domovy s pečovatelskou službou
(78,6%) a domovy důchodců (56,6%).
Ze skupiny 18 typů sociálních služeb
oslovujících seniory / osoby se zdravotním handicapem jich byl nejnižším počtem respondentů hodnocen
rozsah realizace jako značný u služeb
sociální rehabilitace (2,7%), podporovaného bydlení (3,6%), domovů na
půl cesty a doléčovacích programů
(obojí 4,4%) a domovů se speciálním
režimem (4,5%).
Při hodnocení dalších tří sledovaných
parametrů (přiměřenost potřebám,

výše finančních prostředků, zapojení
neziskových organizací) se spolehlivost údajů pro jednotlivé typy služeb
značně lišila v důsledku lišícího se
počtu respondentů, kteří považovali
realizaci příslušného typu služeb za
potřebnou (v případě, že potřebnost
realizace uváděl nižší počet respondentů, měly zjištěné údaje nižší vypovídací hodnotu). Z tohoto důvodu
je u těchto tří parametrů dále v textu
věnována pozornost pouze sociálním
službám, jejichž realizaci považovala
za potřebnou více než polovina respondentů, ostatní údaje je potřebné
považovat za pouze indikativní.
Přiměřenost rozsahu realizace nejlépe odpovídala stávajícím potřebám v
případě pečovatelské služby (90,2%),
domovů s pečovatelskou službou
(80,0%) a u domovů důchodců
(64,7%). Mezi typy služeb poskytovanými seniorům a / nebo osobám
s handicapem s vyšším rozsahem
realizace (více než polovina respondentů) byla nejnižší přiměřenost
zaznamenána u osobní asistence či
odlehčovacích služeb (20,8%) a center denních služeb (33,9%).
Výše finančních prostředků byla
nejpříznivěji hodnocena v případě
domovů s pečovatelskou službou
(85,9%), pečovatelské služby (85,5%),
a u ošetřovatelských služeb v ústavech sociální péče a domovů důchodců (76,7%). Mezi typy služeb poskytovanými seniorům a / nebo osobám
s handicapem s vyšším rozsahem
realizace (více než polovina respondentů) byla výše finančních prostředků nejkritičtěji hodnocena u osobní
asistence či odlehčovacích služeb
(27,0%) a domácí péče (55,3%).
Zapojení neziskových organizací
bylo nejvýraznější v případě domácí
péče (82,1%), a u osobní asistence či
odlehčovacích služeb (81,5%). Mezi
typy služeb poskytovanými seniorům
a / nebo osobám s handicapem s
vyšším rozsahem realizace (více než
polovina respondentů) byla nejnižší
přiměřenost zaznamenána u domovů důchodců (5,6%) a domácí péče
(8,5%). Pro typy sociálních služeb s
nejvyšším zapojením NNO byl charakteristický nižší rozsah realizace,
nižší přiměřenost aktuálním potřebám a kritičtější hodnocení finančních prostředků.
Rozsah realizace, přiměřenost
potřebám, množství finančních
prostředků i zapojení neziskových
organizací se u jednotlivých typů
sociálních služeb podle očekávání výrazně odlišovaly. První tři
jmenované parametry navzájem
pozitivně korelovaly. Jejich intenzita vzrůstala rovněž s rostoucím

zapojením orgánů státní správy
a samosprávy. Nejvyšší rozsah realizace, nejvyšší přiměřenost potřebám, a nejpříznivější hodnocení
finančních prostředků ve srovnání
s dalšími typy sociálních služeb
bylo zaznamenáno u pečovatelské
služby a domovů s pečovatelskou
službou. Realizace obou těchto
typů sociálních služeb byla převážně zajišťována orgány státní
správy a samosprávy.
Výzkum poukázal na vysokou setrvačnost postupů realizovaných v oblasti sociálních služeb, kdy pozornost
byla věnována službám s ustálenou
tradicí a velmi málo pozornosti bylo
věnováno sociálním službám zaměřeným na řešení problémů, s nimiž má
ČR zkušenosti až po roce 1989. Lze
říci, že služby v této oblasti doposud
nejsou řazeny mezi „standardní“ způsob řešení situace osob v nepříznivé
sociální situaci a doposud se dostatečně „nezavedly“ (jakkoli se mohou
osvědčovat a jakkoli může být jejich
význam již akceptován). Otázkou je,
zda důvodem této skutečnosti je přílišné lpění na „zavedených formách“
pomoci, systémové překážky (legislativa, institucionální prostředí apod.)
či nedostatek kapacit (finančních,
personálních, odborných atd.). Značné rozdíly v hodnocení přiměřenosti
a výše finančních prostředků přitom
naznačují, že tato skutečnost patrně
souvisí s nastavením priorit sociální politiky, neboť míra realizace je
odvislá spíše od jiných skutečností
než kritéria „potřebnosti“ příslušné
služby. Příznačná je přitom skutečnost, že aktivity orgánů státní správy
a samosprávy se zřetelně koncentrují
na „sociální služby s ustálenou tradicí“. K těsnější vazbě mezi potřebami
a prioritami by mělo přispívat komunuitní plánování sociálních služeb,
doposud se tak ovšem patrně neděje.
Je přitom otázkou, zda zjištěný stav
souvisí spíše s nedostatečnou podporou realizace komunitních plánů
ze strany obcí, regionálních či centrálních orgánů nebo s limitovanými
možnostmi a výstupy komunitního
plánování. Změna právě uvedených
skutečnosti je jednou z nejdůležitějších výzev pro období následující po vstoupení zákona o sociálních službách v platnost.
Petr Bareš, VÚPSV
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MÁME zákon
NEMÁME prováděcí předpisy
NEVÍME jak bude resort
financován příští rok
Na 24. července svolal Odborový svaz zdravotnictví
a soc. péče ČR (OSZSP ČR)
seminář na téma „Možné dopady zákona o sociálních
službách do praxe“. Vzhledem k tropickým teplotám se
dalo předpokládat, že účast
nebude velká, leč skutečnost
příjemně překvapila. Kolem
stovky zástupců základních
odborových organizací z celé
republiky zcela zaplnilo sál
„Přítomnost“ v Domě odborových svazů. Všichni účastníci
již při prezenci obdrželi návrh
„Petice za zachování
kvalitních sociálních
služeb bez negativních
dopadů na klienty
a zaměstnance sociálních služeb“ (dále jen
petice). Hlavní programovou náplní semináře
však bylo seznámení s
podstatnými pasážemi
zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách, problematika ošetřovatelské
péče v zařízeních sociální péče a metodika MPSV
pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb.
Všechna tři témata přednášela Ing. Iva Merhautová.
Z několika málo dotazů jsem
zjistil, že ač by člověk řekl,
že s těmito odbornými tématy měl pracovníky sociálních
služeb seznamovat někdo
jiný, bylo dobře, že se toho
OSZSP ČR ujal.
Text petice, který naleznete
na našich webových stránkách, mě již tolik nenadchl.
Ne, že bych s některými jeho
pasážemi nesouhlasil, ale měl
jsem pocit, že se jedná jen
o proklamaci, chcete-li o plácnutí do vody. Proto jsem se
rovnou obrátil na místopředsedkyni OSZSP ČR paní Dagmar Žitníkovou:

Nemáte pocit, že „Petice“ má víceméně proklamativní charakter?
Jediný konkrétní údaj v ní obsažený je požadavek na 6 mld. Kč ze
státního rozpočtu.
D. Žitníková – Možná, že se může na
první pohled jevit naše petice proklamativně. Pokud se začnete zabývat
souvislostmi, veškerá proklamativnost je pryč. OSZSP ČR dlouhodobě
sleduje situaci v oblasti sociálních služeb, pečlivě jsme monitorovali a vyhodnocovali situaci okolo zákona 108/2006 Sb.,

o sociálních službách. Na zákon čekali jak klienti, poskytovatelé, tak i
zaměstnanci. Každý z nich má určitá
očekávání. Klienti chtějí mít zajištěnou kvalitní péči a možnost důstojného prožití svého života, poskytovatelé
očekávali vyjasnění podmínek pro
celou oblast a ozřejmění finančních
toků a zaměstnanci si mysleli, že
nový zákon upraví jejich postavení a
možná jim přinese i adekvátní odměňování.

AK TUÁLNÍ TÉMA
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Prozatímní vývoj situace bohužel zatím nenaplňuje očekávání ani jedné
skupiny. Máme zákon, nemáme prováděcí předpisy, nevíme jak bude
resort financován příští rok.
Na webu MPSV je „Metodika MPSV ČR
pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu poskytovatelům sociálních
služeb pro rok 2007 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb“, která
není obecně závazná, tudíž její vymahatelnost je velmi problematická. Například je v ní uvedeno, že na poskytnutí státní dotace není právní nárok. Od
1. 1. 2007 se má zvlášť hradit zdravotní
péče, opět zatím není nic připraveno.
V nejistotě jsou dnes i zřizovatelé,
neboť pokud jim MPSV neposkytne
dotaci, budou muset doplatit provoz
ze svých rozpočtů, nebo…? Ústava naší
republiky zajišťuje občanům jejich práva. Občané mají právo na přiměřené
hmotné zabezpečení ve stáří, každý má
právo na ochranu zdraví, zaměstnanci
mají právo na spravedlivou odměnu za
práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Zdá se vám proklamativní, pokud
chceme, aby tato práva byla dodržována? V současné době máme zákony
a vyhlášky, které upravují podmínky
poskytování sociálních služeb, máme
pracovněprávní předpisy, zákoník práce, ale stále častěji se setkáváme s jejich nedodržováním. O problémech ve
zdravotnictví se hovoří dnes a denně,
sociální služby jsou spíše takovou Popelkou. Měli bychom mít na paměti,
že právě v sociálních službách se pohybují ti nejvíce potřební a zranitelní.
Na jejich problémy chceme upozornit
a jim chceme pomoci. To je smyslem
naší petice.
Částka 6 mld. Kč je sice dost konkrétní, ale je za ní nějaká analýza?
Jste schopni specifikovat, na co
konkrétně budou rozpočtové prostředky v této výši chybět?
D.Ž. – K chybějící částce 6 mld. na zavedení zákona o sociálních službách
do praxe nezávisle na sobě došli eko-

nomové z MPSV, zástupci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, zástupci neziskových
organizací i odborníci Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče
České republiky. Tato částka zazněla
i na jednání pracovního týmu Rady
hospodářské a sociální dohody ČR
pro sociální otázky, které se konalo
dne 23. června 2006 na MPSV.

Účelem petice je vyvolat
zájem veřejnosti a donutit
zodpovědné instituce řešit
problémy v sociálních
službách.
Třetí požadavek, uvedený v „Petici“, tj. „poskytování péče v oblasti sociálních služeb v závislosti na její potřebě a výhradně
odborně způsobilým personálem“ je vlastně zcela v souladu
s dikcí zákona. Takže se ptám:
je nutné se toho domáhat peticí? Nebo máte nějaké informace, které v petici nezazněly,
o tom, že by tento záměr zákonodárce měl být porušován? Pokud
ano, ptám se: Jak a kým?
D.Ž. – Součástí petice je požadavek na
poskytování péče v oblasti sociálních
služeb v závislosti na její potřebě a
výhradně odborně způsobilým personálem. Proč? Zákonodárce míní, ale
život mění. Jako všude, tak i v sociálních službách jsou na prvním místě
peníze. A pokud nejsou, tak budeme
šetřit a nejlépe se šetří na zaměstnancích. Od ledna 2001 máme problémy
s nařízením vlády, které stanoví několik „platových tabulek“. Existuje tabulka základní, tabulka zvýšená o 14 %
pro pedagogické pracovníky a pracovníky sociální péče, tabulka zvýšená
o 25 % pro zdravotnické pracovníky.
V jednom resortu více tabulek. A co
to přináší v praxi? Šetřit se dá více
způsoby - například přeřazením zdravotnických pracovníků na pracovníky
v sociální péči. Vymalováno, v průměru

jsme ušetřili na jednom pracovníkovi
3000 Kč měsíčně. A nyní se dostáváme
ke dvěma možnostem: pracovník souhlasí a je rád, že vůbec pracuje, a dál
vykonává činnosti zdravotnického pracovníka. Co to pro něj znamená? Podle
zákona 96/2004 Sb., o způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání, ztrácí praxi a jeho možnosti
působit dále jako zdravotnický pracovník jsou velmi omezené. Navíc
pokud bude problém s komplikací
při výkonu, který provedl a může jako
zdravotnický pracovník provádět, ale
nemá jej v náplni práce pracovníka
v sociální péči, může být i trestně stíhán, neboť zaměstnavatel po něm „legálně“ tyto činnosti nepožaduje. Další
varianta je ta, že nesouhlasí s převedením na funkci pracovníka v sociální
péči a zaměstnavatel ho propustí pro
nadbytečnost. Přijme nového pracovníka, který je levnější… Ale co kvalita
poskytované péče? Nezdá se vám, že
je to možné, jste přesvědčeni o tom,
že se jedná spíše o výjimku? Bohužel
opak je pravdou. Poskytovatelé dnes
naprosto samozřejmě toto praktikují.
Lví podíl na této situaci mají i krajské
úřady jako zřizovatelé a MPSV, které ve
svých stanoviscích hovoří o zreálnění
poskytované zdravotní péče. Zcela je
opomíjeno to, že zhruba 70% klientů
v sociálních službách vyžaduje ošetřovatelskou péči, že většina je bezmocných s různými stupni zdravotního
postižení a bez kvalifikované péče
„nebudou žít, ale přežívat“. Můžeme
doložit a poukázat na konkrétní zařízení a instituce, které nedodržují zákony.
V konkrétních situacích se obracíme
na poskytovatele, zřizovatele, inspektoráty práce a na soudy.
Účelem petice je vyvolat zájem veřejnosti a donutit zodpovědné instituce
řešit problémy v sociálních službách.
Snad po přečtení odpovědí místopředsedkyně OSZSP ČR Dagmar
Žitnikové budete mít snazší rozhodování, zda se k petici připojit.
Karel Štěrba

Ilustrační foto: Jan Komárek
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VE SLATIŇANECH byly dokončeny čtyři
domky chráněného
bydlení
Za účasti představitelů Pardubického kraje - vicehejtmana Romana Línka a vedoucí odboru sociálních
věcí Danuše Fomiczewové
- byly dnes ve Slatiňanech
slavnostně uvedeny do provozu čtyři domky chráněného bydlení.
Jednotlivé domky budou
nyní obývány devíti klienty slatiňanského ústavu
sociální péče, kteří jsou
různého věku, pohlaví a
postižení. „Domky chráněného bydlení jsme již před
časem otevřeli v Žampachu
a tyto slatiňanské jsou dalším krokem, kterým chce
Pardubický kraj jednak naplňovat programové prohlášení krajské rady v oblasti sociálních věcí a samozřejmě také jednat v souladu se současnými evropskými trendy v péči o sociálně potřebné,“ uvedl radní
Miloslav Macela.
Výstavba domků chráněného bydlení ve Slatiňanech
byla jednou z největších
investičních akcí Pardubického kraje na poli sociální
péče. Holá stavba každého

REDAKČ NÍ INFORMAC E

Změna termínu

7. Podzimního plesu ÚSP
7. Podzimní ples ÚSP se koná 2. 10. 2006 od 14 hodin
do 20 hodin v pavilonu D Výstaviště Praha
(bývalý Park kultury a oddechu Julia Fučíka).
Všechny ostatní informace,
které jste o průběhu plesu dostali, platí.
Kontakt: JITKA TESAŘOVÁ – sociální pracovnice
Ústav sociální péče Červený Hrádek, Červený Hrádek 45
285 04 Uhlířské Janovice
mobil: 731 613 280, tel.: 321 796 232 linka 22,
e-mail: tesarova@usphradek.cz
Do konce září 2006 Vám na ples pošleme oficiální pozvánku.

Příloha časopisu Rezidenční péče
V tomto čísle přinášíme v příloze článek
Mileny Johnové
„Plánování zaměřené
na člověka a transformace ústavní péče”
Abychom se přesvědčili, že je to téma, které je hodné vaší
pozornosti, rozeslali jsme text předem několika odborníkům
a jejich odpověď jsme umístili na naše webové stránky.
Přečtěte si názor Radky Vaškové, Domov pro
děti a mládež se speciální péčí Ústí nad Orlicí,
a Ing. Marie Zámostné, ÚSP Svatý Jan.

Uvítáme, když i Vy se zapojíte do diskuze
a napíšete nám svůj názor.

www.rezidecnipece.cz

domku přišla kraj na šest
mil. Kč, vybavení interiérů bylo částečně hrazeno
z prostředků Evropské unie.
„Projektanti a realizátoři
zde odvedli perfektní práci.
Kromě nezpochybnitelného přínosu pro klienty zdejšího ústavu si těchto staveb
velmi cením i z hlediska urbanistického. Tyto krásné
domky se podařilo velice
citlivě zasadit mezi historické a moderní stavby,
které se ve zdejší lokalitě
nacházejí,“ nešetřil chválou vicehejtman Roman
Línek a dodal: „Tento trend
sociální péče o potřebné
je návrat k přirozenosti a
solidární nenásilné integraci. Pomáháme tím nejen
hendikepovaným spoluobčanům, ale i sami sobě.“
Vedle právě otevřených čtyř
domků chráněného bydlení zůstal stavební prostor
pro ještě jeden takový domek. Jeho výstavba bude
realizována, pokud se pro
ni podaří obstarat potřebné finanční prostředky.
(Z tiskové zprávy 24.7.)

AK TUÁLNĚ

Prováděcí předpisy

STÍHÁME

V době, kdy toto číslo vyjde, již možná bude jasno,
kdo bude řídit resort ministerstva práce a sociálních
věcí. A možná bude zřejmé, na jak dlouho, zda jen
překlenovacím způsobem do předčasných voleb, či
na celé volební období. Zřizovatelé i poskytovatelé
však musí fungovat bez ohledu na dění v politických
špičkách a zatím se marně domáhají prováděcích
předpisů k novému zákonu o sociálních službách,
který vstupuje v platnost 1. 1. 2007. Redakce Rezidenční péče se proto obrátila na mluvčí MPSV, Kateřinu Beránkovou, s těmito otázkami:
1) Je konec srpna, zákon
108/2006 Sb. vstupuje
v platnost od 1. 1. 2007
a není ani jeden prováděcí
předpis. Je vůbec možné
vydat prováděcí předpisy
v termínu, který umožní,
aby se jimi mohli zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb řídit?

slušné předpisy ve Sbírce
zákonů.

V současné době končí připomínkové řízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí
předpokládá, že nejpozději
do konce října vyjdou pří-

Ministerstvo práce a sociálních věcí nepočítá s tím, že
by se měla účinnost některých ustanovení odkládat.
(red.)

2) Má MPSV připravenou
variantu pro případ, že se
nestačí prováděcí předpisy
vydat včas? Bude odložena
platnost zákona? Pokud
ano, kterých ustanovení
se to bude týkat?

VYBERTE SI NA MÍRU

Transportní vozíky
nové generace
Kvalita distribuce:
Izolovaný dvojitý plášť
zajišťuje uchování
teploty jídla během
distribuce: studené jídlo
zůstane čerstvé a teplé
si zachová výtečné
chuťové vlastnosti.

Nová modelová řada nerezových transportních vozíků Vám svou variabilitou a možnostmi kombinací umožní zvládnout rozvoz teplé stravy v jakémkoliv objemu ve velmi
krátkém čase. Díky kombinaci vyhřívaných a nevyhřívaných transportních vozíků různých
velikostí a objemů můžete distribuovat jídlo v co nejkratším čase, v souladu s hygienickými normami, s minimálními nároky na personál a s maximální kvalitou expedice jídla.
Modelová řada
vyhřívaných transportních vozíků:

Efektivnost:
Variabilita umístění
typizovaných gastronádob umožňuje maximální využití kapacity
a úsporu času
a pracovní síly.
Snadná
manipulovatelnost:
Svislá madla
a čtyři otočná PA
kolečka o průměru
200 mm, z nichž
dvě jsou vybavena brzdou,
umožňují velmi
snadnou
manipulaci.

Tato řada vozíků je určena pro převážení teplé stravy.
Konstantní teplotu můžete regulovat v rozsahu
30 – 90 OC připojením přes 230 V zásuvku. Teplota je
měřena a ovládána digitálním termostatem s možností
HACCP realizace.

Modelová řada
transportních vozíků nevyhřívaných:
Tato řada vozíků je speciálně vyvinutá pro převážení
teplé stravy i studené stravy. Díky dvojitému plášti má
vysoké izolační schopnosti a udrží rozvážené pokrmy
po dobu transportu v normované teplotě.

Jiva Jirák spol. s r.o., Vestec u Prahy 170, 252 42 Jesenice,
tel.: 241 931 828, fax: 241 932 062, e-mail: jiva@mbox.vol.cz, www.jiva.cz
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Renáta Slezáková:
z Pražského cyklu

Renáta Slezáková:
z Pražského cyklu

Výtvarný fenomén
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Renáty Slezákové

O TOM, ŽE I ZA ZDMI ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE MOHOU ŽÍT VÝRAZNÉ TVŮRČÍ OSOBNOSTI
Podle vžité představy se výtvarné umění rodí v hlubokém tichu malířských
(nebo sochařských) ateliérů, odkud
pak vstupuje po okázalých vernisážích
do výstavních síní. Často se však s pozoruhodnými výtvarnými díly můžeme
setkat i v prostředí, kde bychom to vůbec nečekali. Mnoho umělců se zapsalo do povědomí sběratelů výtvarného
umění nebo specializovaných galerií
právě díky tomu, že jejich obrazy vznikaly v určité životní etapě zcela spontánně, mimo malířské ateliéry, pouze
z vnitřní potřeby tvořit, aniž by je k tomu vedlo akademické nebo jiné výtvarné vzdělání. Tomuto druhu výtvarné tvorby dnes říkáme naivní umění
nebo také „art brut“.
Mezi tvůrce „art brut“ lze dnes nepochybně řadit také Renátu Slezákovou,
která se během srpna letošního roku
představila spolu se svým jmenovcem, Josefem Slezákem, na své první
samostatné výstavě v Galerii Ametyst
ve Fakultní nemocnici s poliklinikou
v Ostravě - Porubě.
Renáta Slezáková je od roku 1986 klientkou Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě s diagnózou
středně těžké mentální retardace.
Jako pomocná síla pracovala v ústavní
kuchyni a ve volném čase navštěvovala

od roku 1998 keramickou dílnu Rehabilitačního oddělení ÚSP, kde ji zaujala
práce s hlínou a modelování. Od té
doby sleduje její vývoj pracovnice sociální péče a výtvarnice Eva Gaálová:
„Renáta Slezáková velmi ráda modeluje, kreslí i maluje, ale od samého počátku je pro ni typická malá sebedůvěra a

potřebuje být neustále přesvědčována
o svých schopnostech. Začínala s modelováním zvířecích figur a plošných
obrázků, o něco později střídala modelování s malbou temperami, v níž opět
převládaly zvířecí motivy. Postupně si
zvykala na velké plochy a začala pracovat u malířského stojanu. Výtvarná prá-

Renáta Slezáková si poprvé vyzkoušela i práci se sochařským dlátem,
když přišla navštívit účastníky Mezinárodního sochařského sympozia
v Ostravě – Landek 2004.

R E P O R TÁ Ž
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podle vlastních představ v originální,
svébytné dílo. „To, jak se s námětem
doslova ´pere´, je obdivuhodné,“ říká
pracovnice sociální péče a výtvarnice
z Kreativního ateliéru Jana Kostruhová. „Pracuje zcela samostatně a velmi
soustředěně, charakteristická je pro
ni malba v primárních barevných odstínech. Zvládla dokonce i tak náročný
technický problém, jakým je malba řídkým, lesklým balakrylem. Je to velmi
svébytná, originální osobnost s obdivuhodnými kreativními schopnostmi,
jenom nevíme, jak ona sama toto své
nadání vnímá a pociťuje...“, dodává
paní Kostruhová.
Kromě toho, že byla Renáta Slezáková
v posledních několika letech zastoupena na četných kolektivních výstavách
pořádaných ostravským Ústavem sociRenáta Slezáková:
z Afrického cyklu

ce ji po psychické stránce uspokojuje,
upevňuje její sebedůvěru a přispívá
k její psychické vyrovnanosti.“
Malba, kresba a modelování během
několika málo let Renátu Slezákovou
natolik pohltily, že se začala zabývat
téměř výhradně výtvarnou tvorbou a
v roce 2003 natrvalo opustila práci
v kuchyni. Pod vedením Evy Gaálové
v její tvorbě převážila technika temperové malby s využitím velkých
ploch, které nejlépe vyhovují jejímu
naturelu. Během poměrně krátké
doby vytvořila několik sérií figurálních maleb s náměty psů a exotických zvířat. Velmi ji posílilo také
vítězství v jedné z kategorií výtvarné
soutěže Beruška. Patří k introvertním
tvůrcům, vyhledávajícím spíše samotu a klid, proto před rokem přivítala
možnost navštěvovat vedle keramické dílny také Kreativní ateliér ÚSP.

Keramická „Kočka“
Renáty Slezákové

Tady se postupně rozšířily její výtvarné možnosti o techniku akrylu. V Kreativním
ateliéru vznikly další rozměrné práce s různými náměty,
v nichž nechybí ani zátiší a
nejnověji také cyklus obrazů
staré Prahy. Zajímavé je, že
dlouho v jejích obrazech nebyly přítomné lidské figury;
ty se poprvé objevují právě
v jejím „pražském“ cyklu,
kde člověk jako by vytvářel
stafáž svému zvířecímu průvodci, jímž Renata Slezáková
„zabydlela“ některé své obrázky pražských ulic.
Renáta Slezáková není spontánně
tvořící umělkyní. Náměty svých obrazů
dlouho rozmýšlí, někdy se nechává inspirovat tištěnou předlohou, u níž nachází niterní souznění a pak ji přetváří

Renáta
Slezáková:
z cyklu „Koně“

ální péče v Ostravě a v Praze, podílela
se řadou prací také na kalendáři pro
rok 2006, jenž vznikl z obrázků klientů
ostravského ÚSP ve spolupráci se společností Vesuvius Slavia a bohatě bude
zastoupena také v jeho připravované
verzi pro rok 2007.
Její neustále se rozvíjející dílo má
samozřejmě velmi pozitivní vliv i na
ostatní klienty, kteří navštěvují jak
keramickou dílnu Rehabilitačního
oddělení ÚSP, tak jeho Kreativní ateliér. Příklad Renáty Slezákové je vede
k větší tvůrčí odvaze při zvládání malířské plochy i práci s barvou. Snad i
to je jeden z důvodů, proč se každoroční výstavy klientů Ústavu sociální
péče pro mentálně postižené v Ostravě setkávají s takovou pozorností
a ohlasem nejen mezi výtvarníky, ale
také u široké ostravské veřejnosti,
která už pochopila, že i za zdmi ústavů sociální péče mohou žít výrazné
tvůrčí osobnosti.
Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka
a FRANTIŠEK ŘEZNÍČEK

ZE ZAHRANIČÍ
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Mezinárodní konference

sociálních služeb

Ve dnech 19. – 21. 6. 2006 proběhla již čtrnáctá Mezinárodní konference sociálních služeb, tentokrát ve Vídni, vzhledem k předsednictví Rakouska v Evropské
unii. Jako tradičně se konference
uskutečnila pod záštitou European Social Network/Forum of
national associations of directors of social services and associates. Konference se uskutečnila v centru Vídně, v prostorách
hotelu Crowne Plaza.
European Social Network (ESN) je
fórem, nezávislou organizací či sdružením představitelů národních společností, asociací sociálních služeb
z různých Evropských zemí. Cílem
tohoto fóra je podpora a prosazování sociální spravedlnosti, sociálního
začleňování, rovnosti a zamezování
chudoby v Evropě směrem k rozvoji
kvality veřejných sociálních služeb.
Spolupráce s jednotlivými představiteli asociací, sdružení či společenství včetně ostatních přidružených
sociálních partnerů umožňuje sdílet
nové poznatky, vědomosti, informace, zkušenosti a expertízy zejména
v oblasti sociální politiky a činit pak
na jejich základě praktické výstupy.
Současně umožňuje zaměřit pozornost na veškeré mechanismy pro znázornění stávajícího stavu sociálních
služeb v Evropě. Je tak postupně
vytvářen systém umožňující uskutečňovat personální výměny, předávat si
zkušenosti z jednotlivých národních
a nadnárodních projektů, a tak zároveň uskutečňovat společný výzkum
a plánování. Členy ESN jsou na národní, regionální či lokální úrovni
politicky nezávislé národní asociace
nebo skupiny místních představitelů
z nejrůznějších zemí Evropy, zabývajících se sociálními službami, sociální
ochranou a sociální pomocí. Členem
je zatím jediná organizace z České republiky, a to Svaz měst a obcí ČR.
Konference byla tentokráte věnována problému demografických změn,
zejména stárnutí obyvatelstva a jeho
důsledky pro sociální a zdravotní systém, sociální péči a zdraví. Konference se zúčastnilo více jak 300 zástupců
z 30 členských i nečlenských zemí EU.
Téma konference bylo zvoleno v přímé souvislosti programem European
Social Network na léta 2002 – 2006
Program boje proti sociálnímu vyloučení / Programme to Combat Social
Exclusion. Mezi stěžejní body tohoto
programu patří například přístup ke
kvalitním službám, nediskriminace
a integrace, sociální aktivace, dětská
chudoba či dlouhodobá péče pro staré občany. V tomto duchu proto byly

na konferenci zařazeny jednotlivé
tématické příspěvky, nejčastěji věnované otázkám vlivu demografických
změn na rozvoj sociální a zdravotní
péče či problém dlouhodobé péče
včetně jejího financování a další.
Evropa je v současné době zmítána
nevídanými demografickými změnami, zejména stárnutím populace,
měnícím se modelem rodiny a nárůstu migrace, změnami existujících
ekonomik a systémů sociální péče, včetně zdravotnictví, vzdělávání,
bydlení a lokálního a regionálního
plánování. Všichni lidé, včetně těch,
kteří jsou jakýmkoliv způsobem nezpůsobilí a potřebují tak pomoc druhých, žijí déle a obecně i zdravěji než
tomu bylo dříve. Jak by měly sociální
a zdravotní služby reagovat na tyto
extenzivní změny v naší společnosti?
Existují zde nějaké modely sociální
politiky či metody v jednotlivých evropských zemích, které by napomohly zkoncipovat nějaký budoucí
„model společnosti” či „dlouhodobé
péče” včetně jeho financování a managementu? To byly otázky vyřčené
na počátku konference a k jejichž
zodpovězení se ubíraly jednotlivé
příspěvky přednášejících. V rámci
workshopů probíhala diskuse o budoucích možných aspektech podoby
systémů zdravotnictví, sociální péče,
sociálních služeb, sociálního začleňování, péče o staré občany, mentálně
postižených občanů či péče o děti, rodinu mládež apod. Jednotlivými příspěvky byl zpravidla zhodnocen stav
sociálních a zdravotnických systémů
a dopad demografických změn, zejména problém stárnutí obyvatelstva
na tyto dva systémy. Lidé se dožívají
stále vyššího věku, žijí déle a zdravěji.
Podle Zprávy Evropské komise dojde
v letech 2010 – 2030 k nárůstu počtu
osob mezi 65-79 lety až na 37% obyvatel Evropské unie. Současně také
poroste počet lidí starších 80 let, kdy
se předpokládá, že po roce 2030 se
jejich počet zvýší až o 57%. Dochází
k nárůstu počtu osob, kteří potřebují ošetřovatelskou či pečovatelskou
péči, navíc dochází ke stále rostoucí
poptávce po pečovatelské péči vůbec, a tak je potřeba zachytit tyto
změny ošetřovatelskou sítí, zejména
prostřednictvím vytváření systémů
geriatrické péče, počínaje domácí
péčí, přes centra denních služeb pro
staré občany, asistovaného bydlení a
k dalším formám péče směrem k pacientovi, ruku v ruce s politikou, že
lidem má být umožněno zůstat v rodinném prostředí tak dlouho, jak je
to jen možné (out-patient rather than
in-patient) ovšem s ohledem na jeho

zdraví. Proto byla zejména zdůrazňována role politické vůle na lokální,
regionální, národní a mezinárodní
úrovni včetně role zájmových skupin,
neziskových organizací k vytvoření
jednotného modelu zdravotního a
sociálního systému. Současně bylo
apelováno směrem k hlubší propojenosti a provázanosti zdravotního
a sociálního systému, včetně návrhů
pro vznik „sociálně-zdravotních systémů”, protože oba systémy se mohou prostřednictvím svých poznatků
či zkušeností vzájemně lépe informovat hlavně v oblasti nákupu veřejných
služeb, a řešit tak společně nejen
existující problémy, ale především
jejich příčiny a možnosti prevence.
Diskuse o vývoji systémů zdravotních
a sociálních služeb a jejich reforem
se mimo jiné týkaly také otázky vytvoření odpovídajícího a udržitelného
systému financování obou služeb, jejichž primárními podněty jsou právě
alarmující tempo stárnutí populace,
pokles porodnosti a s tím související
rostoucí náklady na dlouhodobou
péči o seniory. Obecně došlo ke shodě na tom, že péče v rezidenčních
zařízeních se v různých zemí jeví jako
neefektivní, a tak je spíše tendence
zavádět péči v domácím prostředí
s kombinací kvalifikovaných zdravotních služeb a odbornou rehabilitací,
přičemž důraz je kladen především
na suverenitu uživatele a jeho volby
typu odpovídající služby.
Jedním z diskutovaných příspěvků
byl příspěvek týkající se tématu
„Zajištění dlouhodobé péče v Rakousku”, resp. šlo o informování
některých reformních změn tohoto
systému v posledních letech, v souvislosti s novelou spolkového zákona
o příspěvku na dlouhodobou péči
v návaznosti na ostatní zemské zákony. Novela umožnila vznik systému, který je již na evropské úrovni
modelový. Jedním ze stěžejních cílů
rakouské sociální politiky je zdokonalování provázanosti sociálních služeb a léčebné péče. K tomuto účelu
slouží návrhy územních obvodů integrované zdravotní péče a sociálních
služeb, jejichž smyslem je zajistit
rovnoměrnou nabídku kapacit a
personálu a organizačně podchytit
koordinování kvalitních lékařských,
pečovatelských a sociálních služeb.
Každý kapacitně a organizačně definovaný územní úsek je koordinován
určenými institucemi, jež mají zároveň poskytovat občanům informace
a zprostředkovávat jim přístup ke
službám.
Mgr. Veronika Lázňovská
e-mail: veronika.laznovska@vupsv.cz
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Zloději se ve Švýcarsku nezastaví
ani před domovy důchodců. To
ukázal nedávný případ v curyšském zařízení Trotte, které se letos dostalo na první stránky novin
kvůli celé sérii krádeží. Pachatelé
zatím nebyli vypátráni, protože
okruh podezřelých je veliký, neboť
do něj patří jak personál a klienti,
tak i lidé zvenčí. Ředitel domova
tvrdí, že krádeže zde probíhají ve
vlnách, některá léta se neztratí
nic, jindy je krádeží zas tolik, že by
si policie mohla v domově zřídit
stálou
úřadovnu. A nejenom
v Curychu tropí
nezvaní hosté neplechu.
Rok 2004 byl špatným obdobím pro
basilejský domov
johanitů. Sice se
tu stále něco ztrácelo, ale ve zmíněném roce dosáhla kriminalita
nebývalých rozměrů. V parku za
domovem se totiž usadili narkomani, kteří odtud
podnikali své loupeživé výpravy.
Vše pak vyvrcholilo jedné letní
noci, kdy narkomani násilně vnikli do domova a
z mnoha pokojů odcizili peníze
a cenné předměty. Během vpádu
nebyl nikdo zraněn, ale personál
i klienti domova prožili skutečné
okamžiky hrůzy. Správa domova
na vloupání reagovala instalací
mříží, závor a hlídacího kamerového systému.
Další vloupání se odehrálo v
domově Lorainenhof v Bernu. V
tomto případě se na něm podílela i neopatrnost zaměstnanců. V
přízemní kanceláři bylo otevřené
okno, kterým zloděj vlezl dovnitř,
nalezl klíče od pokladny a odcizil z
ní peníze. Zhruba jednou ročně je
zde okraden klient domova. Jednou zloděj dokonce vlezl na pokoj,
kde byl umístěn ležící pacient a
před jeho očima ho obral o peníze
a o další cennosti. Klient marně
volal o pomoc.
Domov Sernftal v Elmu leží v zapadlém horském údolí a přesto
zažil velké vloupání. Jakýsi člověk
vešel do domova a klidně se po
něm procházel. Po jeho odchodu
mnoho obyvatel domova postrádalo své peníze. Zloděj nebyl nikdy dopaden.
K malému počtu krádežemi nepostižených domovů patří rezidence
nadace Tertianum v Meilenu. Nikdo cizí nesmí domovem procházet bez doprovodu. Tato zásada
se však ve chvílích návštěvnické
„špičky“ jen obtížně dodržuje.
Každý pokoj v rezidenci má svůj
vlastní sejf. Celý domov je chráněn technickým zařízením, jehož
povahu nadace Tertianum tají. V
noci v domově patroluje hlídač.
A jakmile se v některé z rezidencí nadace Tertianum něco stane,
jsou o události písemně informováni všichni klienti, jako tomu bylo

např. v případě zloděje, který se
vydával za prodavače koberců.
Všechny švýcarské domovy podnikají opatření proti krádežím. Na
prvém místě je přitom trvalé upozorňování klientů na jejich možný
výskyt. Klientům se stále připomíná, aby zamykali své pokoje
a deponovali své cenné předměty
v bezpečnostních schránkách.
Dále se klientům doporučuje, aby
u sebe měli jen malou hotovost..
Ve výše zmíněném domově Trotte
se klienti mohou obejít bez hotovosti, všechny výdaje mohou jít
přes účet, počínaje útratou v kavárničce a výdajem u kadeřníka
konče. Zvláště v
případě lehce dementních osob
jsou rodinní příslušníci nabádáni, aby hotovost
co nejvíce zredukovali.
Basilejský dům johanitů omezil velké ztráty peněz
také tím, že začal
klientům vydávat
kapesné
týdně
místo dosavadního měsíčního intervalu. Problematika krádeží v basilejských domovech byla navíc zeslabena
i změnou systému přidělování
míst v domovech důchodců. Město Basilej přiděluje volná místa
pouze skutečně nemocným lidem.
V důsledku toho klesla mobilita
klientů domovů důchodců i množství peněz, které mají u sebe. A pro
zloděje přestali být tak atraktivní.
Přes všechny titulky bulvárního
tisku se ředitelé švýcarských domovů důchodců nedomnívají, že
počet krádeží vzrůstá a domnívají
se, že jde spíše o sporadické události. Navíc tvrdí, že často jde jen
o domnělé krádeže, způsobené
momentálním psychickým stavem
klientů. V domovech důchodců
denně mizí stovky předmětů, které se zpravidla opět znovu objeví,
protože je klienti někam založili.
Např. klientka jednoho ústavu po
léta hlásila ztrátu šperků. Policie
marně pátrala a nic nenalezla.,
Když pak po smrti klientky příbuzní vypořádávali pozůstalost, objevili všechny postrádané šperky.
Podobné případy mají bohužel
nejen komický, ale i negativní dopad. Přispívají k tomu, že mnoho
deliktů se policii nehlásí. Rodinní
příslušníci pak místo krádeže
předpokládají spíše nepozornost.
Neobjasněné množství skutečných krádeží je zřejmě vyšší, domnívá se pan Wirz, tiskový mluvčí
curyšské městské policie. Ten
také nedoporučuje zavádění přetechnizovaných bezpečnostních
zábran. Za nejdůležitější bezpečnostní opatření považuje zdravou
nedůvěru vůči neznámým lidem a
zamykání dveří.

JAK SE
KRADE VE
ŠVÝCARSKÝCH
DOMOVECH
DŮCHODCŮ

Podle švýcarských pramenů
zpracoval ing. Vladimír Hanzl
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MOHOU DOMOVY
DŮCHODCŮ SUPLOVAT
NEMOCNICE?
V poslední době se nám do domova
důchodců vrací z léčení v nemocnicích
stále více klientů pozitivních na methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA). Na náš dotaz
na infekčním oddělení, co s tím máme
dělat, nám vtipně odpověděli, že si
na to máme zvykat. A teď k věci, dle
telefonického nařízení hygieny jsme
museli každého klienta dát na jednolůžkový pokoj a přijmout patřičná
opatření, jako jednorázové všechny
pomůcky, při každém vstupu na pokoj
oblečení v „empajru“, rouška a rukavice samozřejmostí... Takto „nemocní“
klienti nám enormně zvyšují náklady
na rozpočet a v brzké době na tom
budeme ještě hůř. Taktéž o dezinfekci
pokoje a nejbližších prostor nemusím
snad hovořit. Jedná se často o klienta
s minimálním příjmem a bez rodiny.
Obecní úřad nám sdělil, že takový
klient nemá nárok na dávku. Řada
mých kolegyň se obává, zda si MRSA
nedonese domů.
A. V., Plzeňský kraj
Požádali jsme o odpověď MUDr.
Mayerhoferovou z Hygienické stanice Praha. Odpověď v plném znění je zveřejněna na webových
stránkách http://www.rezidencnipece.cz, stejně jako stanovisko krajského úřadu Moravskoslezského kraje a krajské hygienické
stanice téhož kraje z počátku tohoto roku, které se nám podařilo
sehnat. Na tomto místě přinášíme
jen nejpodstatnější část odpovědi MUDr. Mayerhoferové.
Zdá se, že celosvětový problém
MRSA se začíná dotýkat i českých
domovů důchodců.
(red.)
ODPOVĚĎ:
...Co bude po návratu klienta
s MRSA z nemocničního ošetření
do domova důchodců?
Je předpoklad, že z nemocnice se
klient vrátí buď jako nosič nebo
kolonizovaný MRSA, vyléčen ze základního onemocnění, pro které byl
hospitalizován, nebo jeho zdravotní
stav je plně kompenzován a není tedy
pacientem v pravém slova významu.
Obecně lze říci, že vzhledem k charakteristice nosičství nelze tyto klienty diskriminovat a jejich pobyt v
zařízení omezovat. Klient musí dodržovat běžná hygienická opatření,
především mytí rukou. Správně prováděná hygiena rukou u daného
klienta, ale zejména u personálu,
založená na dezinfekci alkoholovými přípravky, je klíčovým
postupem v prevenci a kontrole
výskytu MRSA v zařízení.
Pokud s dotyčnou osobou není na
pokoji ubytován klient s oslabenou
imunitou nebo klient s kožními defekty, není třeba se obávat toho, že by
spolubydlící onemocněl.

Personál v DD je povinen, a to nejen
v těchto případech, se řídit podle
vyhlášky 195/2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a
šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavy sociální
péče (např. § 7 – Příjem a ošetřování
fyzických osob… a v ústavech sociální péče nebo § 10 – Úklid prostor
zařízení…). Personál používá osobní
ochranné pracovní pomůcky vždy,
když dochází ke kontaktu s klientem
při jeho ošetřování. Tedy nejen s klientem – nosičem MRSA !
Běžný úklid ploch a povrchů se má
provádět za použití dezinfekčních
přípravků, v případě nosiče MRSA

Může DD zajistit
režimová opatření
u pacientů
s MRSA, která jsou
problematická
i v nemocnici?

v zařízení je pouze změna, že je nutné provádět úklid s dezinfekčním
přípravkem s deklarovaným účinkem
proti MRSA.
Na závěr je možné konstatovat, že v domovech důchodců lze zajistit příslušná
režimová opatření u klientů – nosičů
MRSA, pokud budou respektována
ustanovení již zmiňované vyhlášky. Doporučuji danou problematiku podrobně projednat s odbornými pracovníky
místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a následně vypracovat
provozní řád s konkrétními postupy
při výskytu MRSA zohledňujícími
místní podmínky!!!
MUDr. S. Mayerhoferová
Hygienická stanice hl. m. Prahy

Co zákon zmůže, když zřizovatel může
Jsme malý ústav zřízený obcí. Doposud všechny žádosti byly vedené na
obecním úřadě. Ačkoliv nový zákon
jasně nařizuje v § 120 odst. (8) předání těchto pořadníků jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb,
náš obecní úřad „rozhodl“, že nám
nepředá pořadníky a sám bude i nadále rozhodovat o příjmech, protože
„do toho dává své peníze“. Je takový
to postup správný?
J.Z.

nemá obec prostor pro rozhodování
o přijetí či nepřijetí zájemce o sociální službu. Samozřejmě obec ve
funkci zřizovatele si může vymínit
některé podmínky pro uzavírání
smluv, a to z titulu řízení své organizace. V žádném případě však není
účastníkem smlouvy s výjimkou
případu, kdy je zařízení organizační
složkou obce.
Mgr. Martin Žárský, MPSV

Zásadní změnou oproti současné
praxi je, že již nebude rozhodováno o přijetí do zařízení sociálních
služeb ve správním řízení, ale na
základě vyzvání zájemce o službu
uzavře přímo zařízení s tímto zájemcem smlouvu o poskytování sociální
služby. Zákon stanovuje poskytovateli povinnost tuto smlouvu uzavřít
a stanovuje také důvody, pro které
může poskytovatel uzavření smlouvy odmítnout. V novém systému tak

Tak si kladu otázku, zda skutečně
bylo záměrem tvůrce zákona, aby
změna vztahu uživatel – poskytovatel
sociální služby vedla k tomu, že rozhodovat o přijetí bude zřizovatel a odpovědnost za jeho rozhodnutí ponese
poskytovatel, protože to bude on, kdo
bude podepisovat smlouvu o poskytování služby. Tak mi to trochu připomíná úsloví, které varuje sedláka, aby
nechodil s pány na led, protože pán
upadne a sedlák si nohu zláme. (red.)

Kdy bude prováděcí předpis?
Kdy bude vydán prováděcí předpis k
obsahu kvalifikačního kurzu pro zajištění odborné způsobilosti pracovníků v soc. službách (§116, odst. 6)?
Řada pracovníků v přímé péči nebude
ke dni účinnosti zákona odborně způsobilá k výkonu povolání a tím poskytovatel nebude moci splnit jednu
z podmínek registrace (§79, odst.(1),
písm. b) a vystavuje se tím podle tohoto zákona postihu až do výše 250
tisíc Kč (§107, odst. 4, písm. d).
Neplněním odborné způsobilosti jednak krajský úřad neprovede registraci, ale dále se poskytovatel vystavuje
riziku neplnění ze strany pojišťovny,
v případě vzniklé škody způsobené
při poskytování soc. služeb ( §80).
Ing. Jiří Procházka
Palata Praha
Souhlasím s připomínkami, které
ve Vašem dopise uvádíte. Jsme si
vědomi toho, že co se týče nastavení

kvalifikačních předpokladů u pracovníků sociálních služeb, citovaný
zákon takové ustanovení postrádá.
V legislativním procesu schvalování
zákona vypadlo přechodné ustanovení, které je zakotveno v případě
sociálních pracovníků, ale u pracovníků sociálních služeb chybí.
O této úpravě lze seriózně uvažovat
v případě novely zákona. Současně
je však nezbytné dobře instruovat
krajské úřady, které budou provádět
registraci poskytovatelů, a to tak,
aby zohledňovaly vzdělávací plán
organizace. K tomu je ještě třeba
dodat, že na vzdělávání pracovníků
v sociálních službách je připraven
masivně reagovat Operační program
lidské zdroje a zaměstnanost, kde
je počítáno s hrazením tohoto typu
vzdělávání v objemech, které bohatě
uspokojí poptávku ze strany poskytovatelů sociálních služeb.
Mgr. Martin Žárský, MPSV
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Konflikty a jejich řešení
Problémové a konfliktní situace jsou
součástí každodenního života. Slyšíme-li slovo konflikt, okamžitě se nám
vybaví nepříjemná situace a nedorozumění s některým členem naší rodiny,
pracovní neshody mezi námi a našimi
kolegy, mezi zaměstnanci navzájem
a mezi námi a klienty.
Vznik konfliktních situací mohou způsobit věcné příčiny nebo nesoulad v pracovních a jiných procesech, ale hlavně
si musíme uvědomit, že jejich zdrojem
i nositelem je člověk se svými názory,
postoji, hodnotami, potřebami, emocemi, očekáváními.
Mnoho lidí se vyhýbá řešení konfliktů.
Mají obavy „šlápnout do vosího hnízda“,
jak se někdy říká. Jestliže ale necháme
konflikt přerůst, neřešíme ho, stává se
zdrojem dalších nových konfliktů a nedorozumění. Je proto nutné najít odvahu a tyto nepříjemné situace posunout
směrem k jejich vyjasnění.
Konflikt je velice svázán s emocemi
a stupněm jejich prožívání. V konfliktních střetech si často řekneme věci,

které bychom za jiných okolností nevyslovili, někdy nás to mrzí, ale nakonec
zjistíme, že jsme si udělali mezi sebou
jasno a řekli jsme konečně to, co jsme
v sobě dlouhou dobu „dusili“. Pokud
nezapomeneme, že bychom i při řešení
konfliktu měli zachovávat určitý stupeň
slušnosti, abychom nezašli ve slovní komunikaci do vulgarismů a podobných
oblastí, nemluvě o fyzickém napadení,
zjistíme, že se ovzduší pročistilo a můžeme se pustit do řešení.
Reakce lidí na konflikt je různá. Buď
ho chtějí řešit nebo nechtějí. Konflikt
můžeme aktivně řešit jednáním, vyjednáváním, konfrontací, kooperací nebo
dočasně kompromisem. Můžeme se
mu ale také vyhnout nebo přizpůsobit.
Jednotlivé taktiky volíme podle situace
a situačního rámce, který do konfliktu
zasahuje.

Jak analyzovat konflikt, jak ho řešit
nebo řídit v roli prostředníka, trénujeme v našich manažerských seminářích
Hartmann Akademie a podporujeme
tak chuť jejich účastníků vyznat se
a vyhrát v obtížných situacích. Vždyť to
přinese prospěch všem. Přesto se konfliktů nikdy nezbavíme, protože mají
i pozitivní aspekt. Posunují nás kupředu při řešení neobvyklých situací,
učí nás hledat řešení, poznat skutečně
druhé lidi, posilují naše komunikační
dovednosti a sebereflexi vlastního chování a jednání.
Ing. Irena Osvaldová
senior konzultant
HARTMANN akademie

Konflikt a jeho stupňování probíhá několika fázemi od jeho vzniku až k upevnění
konfliktu, kdy mezi lidmi mizí komunikace, což je v pracovním procesu jedno
z nejhorších, když lidé na sebe nemluví
a přitom mají společně plnit úkoly.

Semináře HARTMANN akademie pro manažery
Představujeme vám naši nabídku manažerských seminářů pro rok 2006.
Manažerský mix I
Orientuje začínající manažery v oblastech
manažerské práce, manažerských kompetencích, jak si vybudovat přirozenou
autoritu u spolupracovníků, jak motivovat
sebe i druhé. Posiluje komunikační dovednosti a učí překonávání komunikačních
bariér.
Manažerský mix II
Poskytuje informace o motivačních teoriích, motivačních nástrojích manažera,
vedení motivačních rozhovorů. Posiluje
prvky týmové spolupráce a osvětluje význam týmových rolí.
Manažerský mix III
Podává přehled v oblasti přípravy a vedení porad, řízení diskuse, využití asertivní
komunikace při jednání. Doplňuje manažerské dovednosti při výběru, přijímání a
hodnocení zaměstnanců.
Manažerský mix IV
Zabývá se problémovými situacemi, řešením a řízením konfliktů mezi jednotlivci i
skupinami. Zaměřuje se na problematiku
organizačních změn a na zvládání stresu
a negativních emocí při propouštění zaměstnanců.
Koučování podřízených
Kurz je orientován na dovednosti důležité
pro úspěšné vedení týmu a zajištění výkonnosti jednotlivců a týmu. Být dobrým
koučem svého týmu a zvládnout proces
koučování patří k vrcholům úspěchu jednotlivých manažerů.
Time management – jak řídit čas sobě
i druhým
Umět si stanovit priority v pracovním i osobním životě, zorganizovat si dobře pracovní

čas a režim je obávaným stresorem každého manažera. Náš seminář vám ukáže pomocnou cestu, jak plánovat, co je důležité a
naléhavé, kde jsou naši zloději času.
Metody a kritéria hodnocení
zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších součástí manažerské práce.
Aby bylo hodnocení objektivní a spravedlivé, je nutné mít zpracován systém
hodnocení, zvolenou metodu a objektivní
kritéria, podle kterých své zaměstnance
posuzujeme. Že to není jednoduchý úkol,
se přesvědčíte v našem semináři.
Vedení hodnotících rozhovorů
Vést hodnotící rozhovor je dovednost,
kterou je možno trénovat a rozvíjet. Máte
obavy říci svým zaměstnancům, že nejste
spokojeni s jejich prací? Máte strach, že
bude jejich reakce agresivní? Dokážete
vhodně argumentovat a přesvědčit druhého o vašem názoru? V našem kurzu s
vámi budeme trénovat, jak správně řídit
hodnotící rozhovor s různými typy lidí.
Problémy a konflikty jako součást
denního života
Neřešený konflikt stojí neustále mezi
lidmi a způsobuje spoustu nepříjemných
situací. Znesnadňuje komunikaci, brání
plnění běžných pracovních povinností.
Konflikt má několik modelů řešení, které
se odvíjejí od dalších aspektů daného situačního rámce.
Jak reagují lidé na konflikt? Jak řídit urovnání konfliktu? To vše se dozvíte v našem
semináři.
Poskytování a přijímání kritické
zpětné vazby
Dnes a denně musíme poskytovat zpět-

nou vazbu k pracovnímu výkonu, chování
a jednání svých spolupracovníků. Někteří
manažeři mají z poskytování hlavně kritické zpětné vazby velké obavy, proto se této
oblasti vyhýbají. Existují však přístupy, jak
sdělit konstruktivně kritiku, aby ji druhý
přijal a chtěl něco změnit nebo napravit.
Interní audit a kontrola v podmínkách
zařízení sociální péče
Pro efektivní řízení je ze strany manažerů
nezbytné správné pochopení účelu a funkce interního auditu a vnitřního kontrolního
systému. Kurz seznamuje s vývojem interního auditu, s jeho právní úpravou. Provádí
srovnání a vyjasnění pojmu vnitřního kontrolního systému. Informuje o postavení
interního auditora ve společnosti, jeho kvalifikaci, jeho povinnostech a právech.
Základy pracovně-právní problematiky v zařízeních sociální péče
Těžiště tohoto odborného semináře spočívá v praktickém seznámení se Zákoníkem
práce a jeho součástmi. Jednotlivá témata programu vycházejí z praktických příkladů a jejich dopadů na pracovně-právní
vztahy. Cílem je zlepšit právní vědomí
řídících pracovníků a těch, kteří přijdou
s touto oblastí do kontaktu, a pomoci
jim při řešení jednotlivých případů.
Katalog kurzů HARTMANN akademie pro
zařízení sociální péče najdete na:
http://www.hartmannakademie.cz
Kontaktujte nás na následující adrese:
Kateřina Kramářová
organizátorka vzdělávání
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
tel.: 549 456 274
e-mail: katerina.kramarova@hartmann.info

NÁ ZORY, DISKUZE
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ZVLÁDÁNÍ AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ V ÚSTAVECH SOC. PÉČE

Čím nahradit síťová

Hynek Jůn,
kognitivně-behaviorální
terapeut.
Autor je
předsedou
Asociace
pomáhající
lidem
s autismem

LŮŽKA?

Není snad jediného pracovníka
z ústavů sociální péče, který by se
alespoň jednou ve své práci nesetkal
s problémovým chováním uživatele
služeb. Mezi problémová chování spadají hlavně agrese fyzické i verbální,
autoagrese, krádeže, obnažování se
na veřejnosti, odmítání požadavků a
respektování skupiny. (Kdo z nás by
neznal situaci, kdy si jeden uživatel
lehne na procházce na zem, zatímco
zbytek skupiny mizí svorně v dálce?)
Agresivní chování u lidí s mentální
retardací a/nebo s autismem má dva
základní spouštěcí faktory. Prvním
faktorem je organické a funkční poškození mozku. Tento faktor je tzv.
vnitřní a převážně spočívá v nedostatečné myšlenkové kontrole vlastních
emocí nebo ve špatném vyhodnocování sociálních situací uživatelem.
Vnitřní faktor můžeme částečně korigovat farmakoterapií a kognitivně-behaviorální terapií.
Druhým faktorem je prostředí, ve kterém uživatel každodenně žije. Tento
faktor je tzv. vnější a zahrnuje nepohodlnost prostředí (teplo, světlo, oděv
uživatelů, nábytek) a matoucnost
(příliš velké skupiny, nedostatečná
jasnost, co se přesně od uživatele očekává, příliš volného času bez možnosti jej adekvátně využít). Dalším častým
spouštěčem problémového chování
jsou přísně nastavená pravidla daná
velikostí zařízení. Pokud uživatel žije
v bytě se sedmi spolubydlícími, není
problémem mít společnou lednici.
Uživatel tak nemá přístup k jídlu
pouze v předem daný čas, ale může
se obsloužit (pokud si jídlo nakoupil) i v čase mezi hlavními jídly. Tyto
„maličkosti“ obecně zlepšují kvalitu
života uživatele a zároveň snižují pravděpodobnost výskytu problémového
chování. Je jasné, že pro ústavy se sto
uživateli je jídlo mezi hlavními časy
často pouze utopií, což neplyne ani
tak z nechuti personálu v tomto bodě

Ilustrační
foto:
Jan Komárek

situaci měnit, ale z vlastního systému
fungování budovy, který změnu jednoduše nepřipouští. Při ovlivňování
vnějších faktorů si můžeme pomoci
kognitivně-behaviorální terapií.
Z naší zkušenosti v ÚSP jsou při
agresivním chování uživatelů vnější
faktory zastoupeny ve větší míře než
faktory vnitřní.

norem, negativismus, agrese, autoagrese aj.). Mezi základní životní potřeby patří přístup k jídlu, teplu, světlu,
potřeba soukromí, potřeba bezpečí
a jistoty, potřeba lásky a uznání, potřeba seberealizace, potřeba někoho
ovládat, potřeba rozhodování se a
sexuální potřeba.
Vzhledem k handicapu našich uživatelů
(zvláště pak u lidí s mentální retardací
nebo s poruchou autistického spektra)
je třeba větší míry asistence při naplňování jejich základních potřeb.

Vlastní terapie spočívá v předcházení
incidentům, protože je to z pohledu personálu jednodušší než jejich
následné řešení. Proto je převážná
část terapie věnovaná prevenci pro- Obecně řečeno platí úměra, že čím
blémového chování a o restriktivních má uživatel větší možnost naplnit
postupech a averzivní terasám své základní potřeby,
pii uvažujeme až když
tím se u něho snižuje
předchozí terapeutické
pravděpodobnost
výVšichni se shodintervence selžou.
skytu
problémového
neme na tom, že
chování. Zdravý člověk,
v naší práci směVšichni se shodneme
pokud nemá určitou
řujeme k úplnému
na tom, že v naší práci
potřebu naplněnu, dovypuštění restriktivsměřujeme k úplnému
káže si sám obstarat
ních postupů z naševypuštění restriktivních
prostředky k uspokoho terapeutického
postupů z našeho terajení potřeby nebo si
repertoáru.
peutického repertoáru.
najde jinou, pro něho
Abychom se k tomuto
více dostupnou potřeideálu blížili čím dál víc, mubu, kterou naplní. U lidí
síme nejdříve zjistit, proč se uživatelé s handicapem tomu tak být nemusí a
našich služeb chovají problémově. často se stává, že bez asistence nejsou
Otázka na funkci problémového cho- schopni své potřeby plně uspokojit.
vání u uživatelů (co jim to přináší, Nenaplněná potřeba u nich vyvolává
když se chovají nevhodně) je jednou frustraci, která může spustit agresivní
ze základních otázek v terapii. Zamys- nebo autoagresivní chování.
leme se tedy nad tím, zda u uživatelů
jsou či nejsou naplněny jejich základ- Klíčem pomoci tedy není potlačení
ní životní potřeby a jakým chováním si agresivních projevů uživatele restrikje uživatelé dokáží obstarat.
tivními postupy. Tímto způsobem můžeme sice úspěšně vyřešit jeden inObčané se zdravotním postižením cident, ale dlouhodobě terapeuticky
mají nárok na stejná práva jako všich- v chování nic neměníme! Jakmile
ni občané České republiky. Mají také zmizí hrozba restrikce, výskyt prostejná práva na naplnění všech zá- blémového chování se logicky vrací,
kladních životních potřeb jako ostatní protože jsme neřešili příčinu tohoto
občané ČR. Jakmile nejsou základní chování.
životní potřeby u jakéhokoliv člověka
naplněny, zvyšuje se u něho pravdě- Správný směr pomoci je snaha zjistit
podobnost výskytu problémového ty potřeby, které si uživatel není schochování (ignorování společenských pen sám naplnit a v těchto potřebách
mu poskytnout dostatečnou míru
asistence. Tím předcházíme výskytu
problémového chování.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud
budeme chtít rušit síťová lůžka a zároveň nesnižovat kvalitu života uživatelů našich služeb nadměrnou tlumivou
medikací, musí se navýšit počet personálu, zlepšit proškolenost personálu v rozpoznávání potřeb uživatelů
a snižovat velikost budov ústavů. Bez
těchto úprav je rušení síťových lůžek
často pouze kosmetickou úpravou,
která v jádru kvalitu života uživatele
příliš nezvyšuje...
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Čerstvý vzduch pro zdravou pokožku
Prodyšné MoliCare, kalhotky při těžké inkontinenci
Prodyšný materiál umožňuje proudění vzduchu k pokožce pacienta, která zůstává zdravější a navíc
již vzniklé dermatitidy se rychleji a účinněji hojí. To potvrzují zkušenosti ošetřovatelského personálu.*
Více pohodlí pro pacienta a snazší manipulaci zaručují pružná lepítka, která na povrchu plenky
z netkané textilie velmi dobře drží.
Bočnímu úniku moči a stolice účinně brání anatomicky tvarované postranní pásky, a proto jsou
MoliCare ještě spolehlivější.
Pro bližší informace volejte 800 100 333

HARTMANN-RICO,
oficiální sponzor České
urologické společnosti ČLS JEP

*publikováno v časopisu Sestra č. 4/2005

