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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

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

Efektivnost:
Variabilita umístění 
typizovaných gastroná-
dob umožňuje maxi-
mální 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 vybave-
na brzdou, 
umožňují velmi 
snadnou 
manipulaci. 

V Y B E R T E  S I  N A  M Í R U

Modelová řada 
vyhřívaných transportních vozíků:

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. 

Transportní vozíky 
nové generace

Nová modelová řada nerezových transportních vozíků Vám svou variabilitou a mož-
nostmi 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 hygienic-

kými normami, s minimálními nároky na personál a s maximální kvalitou expedice jídla. 
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Mnohokrát jsem si při pří-
pravě tohoto úvodníku 
vzpomněl na svého otce. Už 
tady není, kdyby byl, asi by se 
hodně divil, jak hodně jsem 
za čtyřicet let ubral na kate-
goričnosti svých tvrzení. Na 
jedno takové tvrzení jsem si 
v těchto dnech velmi často 
vzpomínal. Se suverénností 
vlastní 25 až 30letému mla-
dému muži jsem při výmě-
ně názorů řekl: „Vy staří 
nejste ani tak moudří, 
jako jste opatrní“. Že 
byl otec moudrý, jsem měl 
poznat hned z toho, že mi 
nedal ani výchovný pohla-
vek. Proč mi tenkrát vadila 
ta opatrnost? Měl jsem to-
tiž pocit, příliš mnoho opa-
trnosti prodlužuje a oddalu-
je proces realizace nějaké 
myšlenky a zdržuje. Ano, 
nás mladé ti starší a opa-
trní jen svojí opatrností 
zdržovali a oddalovali rea-
lizaci našich (myšleno nás 
mladých) úžasných nápa-
dů, které slibovaly krásnější 
a nádhernější zítřky. Naštěs-
tí ty krásnější zítřky přišly 
jindy a jinak, což je dobře.
Nevím, jestli jsem za těch 
takřka čtyřicet let zmoud-
řel nebo je to jen přiroze-
ný života běh, ale dnes to 
vidím trochu jinak. Ono asi 
je to s těmi myšlenkami stej-
né jako s lidským životem, 
ten chce taky svůj čas než 
přijde na svět. Chce svých 
devět měsíců a když se to 
„ukvaltuje“, přináší to jen 
komplikace a potíže. Konec 
konců, již moudrý Jan Ámos 
řekl: „Všeliké kvaltování 
toliko pro hovada jest.“
Jsem si vědom, že díky 
právě té suverénnosti mlá-
dí přichází často na svět 
převratné myšlenky, se kte-
rými by ti starší a opatrní 
asi nikdy nepřišli. Ano, to 
je nesporná výhoda mlá-
dí. Na druhou stranu jsem 
přesvědčen, že dotýkají-li 
se ty myšlenky existence 
lidí, zejména lidí, kteří už 
se moc bránit nemohou, je 
na místě velká dávky opa-
trnosti a nebojím se říci, že 
i pokory a respektu k těm, 
jichž se to dotýká.
Mám na mysli velmi aktuál-
ní dílko z dílny odboru 22 

MPSV s velmi dlouhým ná-
zvem „Koncepce podpo-
ry transformace pobyto-
vých sociálních služeb v 
jiné typy sociálních slu-
žeb, poskytovaných v při-
rozené komunitě uživa-
tele a podporující sociál-
ní začlenění uživatele do 
společnosti“. Tento mate-
riál přináší bezesporu mno-
ho avantgardních myšlenek 
v péčí o staré a handicapo-
vané lidi, ale také velmi 
zavání sociálním inženýr-
stvím. Zaráží mě, s jakou 
lehkostí a bezstarostností 
nabízejí autoři experimen-
ty bez dostatečné analýzy, 
bez modelování situací, 
bez porovnání s naším nej-
bližším okolím. Nedomní-
vám se, že všechny předklá-
dané myšlenky jsou špatné, 
naopak. Jen postrádám tu 
trochu opatrnosti, která je 
snad na místě, když se něco 
zkouší na lidech.
Doufám, že mě čtenáři 
neodsoudí za morbidnost 
nebo za nemístný černý 
humor, ale tento koncepč-
ní materiál ve mně vyvolal 
vzpomínku na jednu anek-
dotu:
Při přijímacím pohovoru 
na jednu nejmenovanou 
univerzitu se ptal exami-
nátor kandidáta na přijetí: 
„Jestli pak víš, soudruhu, 
kdo první byl otcem myš-
lenky komunismu?“ „To 
vím velmi dobře“, spěchal 
s odpovědí kandidát, „byli 
to Dr. Marx, Dr. Engels a Dr. 
Lenin.“ „Správně“, pochvá-
lil jej examinátor a dodal, 
„jenže nebyli to doktoři.“ 
Opět velmi pohotově kan-
didát opáčil: „Já jsem si 
to hned myslel, kdyby to 
byli doktoři, tak to napřed 
zkoušeli na zvířatech.“
Nechtěl jsem touto anek-
dotou nikoho urazit, chtěl 
jsem jen požádat – Buď-
me při experimentování 
s novými myšlenkami 
velmi opatrní, abychom 
nedopadli tak, jako ti dok-
toři – nedoktoři se svými 
myšlenkami. Víme, jak to 
dopadlo.

Karel Štěrba

Kde končí
ODVAHA
a kde začíná
HAZARD

Pan Radovan Lukavský se již 
několik  let  účastní kultur-
ních a společenských akcí 
pražského Domova důchodců 
Háje. Jak říká, cítí se v tomto 
prostředí dobře. Na zahájení 
„Výstavy v podkroví“, o které 
Vás informujeme v rubrice 
Z domova, měl úvodní slo-
vo. Laskavě svolil, abychom 
otiskli přepis zvukového zá-
znamu jeho „čtení“. I když 
přepis nikdy nevystihne jeho 
krásný hlas a citlivý přednes, 
chtěli jsme se i s vámi podělit 
o překrásný zážitek.

Radovan Lukavský:  Děkuji 
za pozvání, cítím se tady 
mezi svými, jsme tak věkově 
všichni v průměru celkem 
stejném, což mne trochu 
uklidňuje, že když se třeba 
rozkašlu náhodou při tom 
čtení, tak mne omluvíte. 
Nedávno mi pan doktor 
dával nějaký sirup, co uvol-
ní ten kašel, a tak povídám:  
„A  jak to vyléčíme, pane 
doktore?“ a on říká: „S tím 
už nemůžete počítat. Ve 
vašem věku…(smích)…to už 
je takový stařecký kašel. 
S tím se musíte smířit.“ 
(smích)
Takže my si tady budeme 
rozumět, kdybych se náho-
dou rozkašlal…(potlesk).
Rád bych to dnešní čtení 
zahájil básní Petra Křičky 
Jedna lomeno jednou. Je to 
báseň, kterou napsal k jubi-
leu Obecné školy Na Sme-
tance, ale hlavně je to báseň, 
ve které vzdává chválu a 
dík svému stařičkému panu 
profesorovi za jeho veliké 
porozumění a laskavost. 

Petr Křička: 
JEDNA LOMENO JEDNOU

Ač na horách valašských jsem
se zrodil, 

v Německém Brodě jsem 
do školy chodil,

má dušička byla předjarní lán, 
a hlava prázdná krabička.

Náš pan učitel byl stařičký pán,
jménem… no třeba Štěpnička, 

Patočka nešlo by do rýmu,
proto změnil jsem správné 

příjmení toto.
Ten stařeček – pánbůh dej mu 
nebe – nás jistotně raději měl,

než sebe.
Byl anděl, nás kluky miloval, 

a takto klasifikoval:
Mlha nade mnou, přede mnou,

za mnou a vůkol,  
dvě jedničky sázel mi 

na každý úkol.
Tu první z pravopisu, 

a druhou z úpravy spisu.
Jednou můj úkol se hemžil 
chybami, 

jak Indický oceán rybami. 
Příčinou omylů těch tak četných, 
bylo pár souhlásek obojetných.

Befeleme peseveze, 
co to na nás kluci leze? 

Jednou po k měkké i, 
po druhé zas tvrdé y. 

„Vísledek bil“ podle toho, 
říkat chyb že bylo mnoho?

Červených křížků a háků, ó žáku, 
kam spočinout popřeješ zraku,

jak máku!
Ale pan učitel nedal se zmást. 
Plod mého ducha a potu jednou 

hle, ohromná jednička 
lomená jednou. 

Nic nevykonal, kdo vykoná
část, mi dědoušek řekl. 

Petrus pax tecum. 
Petře pokoj s tebou.

A jenom na konci úlohy třasla-
vou rukou přičinil poznámku:

Až na ty pravopisné chyby.
A teď, když už mě vlasy šednou, 
vzpomínám: 

Jedna lomená jednou.
Náš učitel, srdce velké a čisté
měl na pravém místě, to je jisté.
Můj pravopis nebyl za mák hezký, 
a vida, 

jak ze mne je básník český.
Ale tohle to hlavní není. On byl

též moudrý a zkušený pán,  
a tento příběh byl vypravován

pro toto mravní naučení:
Svět by byl lidičky překrásný, 
kdyby z nás každý o bližním 

s panem Štěpničkou smýšlel:
Jsi jednička lomená jedničkou! 
Až na ty pravopisné chyby.

�

LOMENÁ
jedničkou

Jednička
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KONCEPCE, 
neboANTIKONCEPCE?

Materiál MPSV „Koncepce podpory transformace…“, který byl v uplynulých týdnech 
předložen do vnějšího připomínkového řízení, je přinejmenším velmi kontroverzní. 
Na jedné straně tento materiál obsahuje mnoho zajímavých a ve své podstatě nezpo-
chybnitelných myšlenek, na druhé straně velkou část praktiků z oblasti rezidenční 
péče provokuje. Na tom by nebylo nic špatného, protože druhým krokem po provoka-
ci bývá ve slušné společnosti diskuze a ta je beze sporu žádoucí. Za jednoho předpo-
kladu – že se ta diskuze povede korektním a obvyklým způsobem. Proto přinášíme tři 
názory na toto téma:  
Za autorský tým „Koncepce“ dostává prostor Mgr. Tereza Kloučková z MPSV. Aby bylo 
možné vytvořit si pokud možno objektivní názor, chtěli jsme slyšet i jiné odborníky 
a na dalších stránkách přinášíme stanovisko Ing. Petra Víška, ředitele občanského 
sdružení Socioklub, a JUDr. Eduarda Kaplana, ředitele DD. Celý text „Koncepce“ je 
umístěn na www.rezidencipece.cz.

Transformace 
pobytových 
zařízení 
sociálních služeb

Mgr. Tereza Kloučková, MPSV

Transformace pobytových sociál-
ních služeb je jedním z hlavních 
diskutovaných témat v sociální 
oblasti. Jako v jiných postkomunis-
tických zemích se i v České republi-
ce ke změnám v pobytových zařízení 
sociálních služeb přistupuje se zpo-
žděním několika desetiletí oproti 
zemím západní Evropy, kde se pro-
blematice poskytování sociálních 
služeb s ohledem na individuální 
potřeby člověka a lidská práva věnují 
již od 70. let minulého století.

Pojem transformace je v kontextu 
sociálních služeb v České republice 
vnímán jako cesta změn od velkoka-
pacitních pobytových zařízení, jako 
jsou ústavy sociální péče a domovy 
důchodců, k malým zařízením v při-
rozené zástavbě. Stávající velké ústa-
vy a domovy důchodců jsou často 
historicky nevhodně umístěny nejen 
mimo běžnou zástavbu v obci, ale 
někdy také v naprosto nevhodných 
budovách, jakými jsou například sta-
ré zámky, které nemohou odpovídat 
potřebám lidí, kteří v nich žijí.   

Jistě nemůžeme říci, že plně organi-
zovaný život až v osmnáctilůžkovém 
pokoji, daleko od možnosti kontak-
tu s jinými lidmi, než s obyvateli a 
pracovníky zařízení, bez možnosti 
naplnění svých přání a přirozených 
potřeb odpovídá běžnému způsobu 
života každého z nás. Sociální služ-
by by měly vést k tomu, aby člověk, 
který ať z důvodu věku, postižení či 
jiného znevýhodnění nemůže žít bez 
pomoci jiných lidí a své potřeby sám 
obstarat a v plné míře naplnit, mohl 
žít životem odpovídajícím běžné-
mu způsobu života. Pro pracovníky 
v těchto zařízeních je velmi obtížné 
poskytovat individualizované služby 
a zapojovat jejich uživatele do aktivit 
přirozených v každé komunitě. 

Klíčovými pojmy transformace 
jsou humanizace, individualiza-
ce a deinstitucionalizace. Cílem 
transformace pobytových sociálních 
služeb je na hlavním místě život člo-
věka v přirozeném prostředí i přes 
to, že ke svému životu do určité míry 
potřebuje pomoc a podporu zajišťo-

vanou sociálními službami. K tomu je 
nutné vytvořit odpovídající síť služeb 
v celé škále a minimalizovat dosud 
preferovaný způsob poskytování so-
ciální služby formou ústavní péče. 
Pojem humanizace popisuje posky-
tování sociálních služeb vycházejí-
cích z individuálních potřeb uživatele 
v důstojném a přirozeném prostředí 
odbornými a vzdělanými pracovní-
ky, kteří při výkonu své práce budou 
směřovat spíše k podpoře, než péči. 
Podpora je v tomto případě vnímána 
jako směřování k rozvoji kompetencí 
uživatele, péče je cestou spíše smě-
řující k závislosti. 

Vhodnou metodou poskytování soci-
álních služeb je vytváření center jed-
noho poskytovatele, poskytujících ce-
lou škálu terénních, ambulantních 
a pobytových služeb. Tyto pobyto-
vé služby by měly být zajišťovány 
v malých domech či bytech v běžné 
zástavbě, ve kterých skupiny lidí, kte-
ří v nich žijí, budou dosahovat maxi-
málně velikosti rodiny. 

V České republice se změnám pobyto-
vých zařízení sociálních služeb věnu-
jeme převážně v období posledních 
deseti let. První vlaštovkou mimo 
nestátní neziskový sektor bylo roz-
puštění ústavu sociální péče v Horní 
Poustevně. Na úrovni státní správy 
(aktivita Ministerstva práce a sociál-
ních věcí) můžeme hovořit o prvních 
krocích v rámci vzniku Standardů 
kvality v roce 2002, které byly jedním 
z výstupů Česko-britského projektu. 
Některé kraje (např. Středočeský kraj) 
směřují své aktivity k systémovému 
přístupu transformace v rámci svých 
zařízení. 

Od 1. ledna 2007, kdy nabude 



Strana 3 NÁZORY, DISKUZE

účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, můžeme již 
hovořit o zákonem stanovené ces-
tě poskytování sociálních služeb 
směrem k individuálním potře-
bám uživatele. Zákon o sociálních 
službách nejenže přesně upravuje 
poskytování sociálních služeb, včet-
ně odborné způsobilosti pracovníků 
a nového způsobu financování v rám-
ci příspěvku na péči, ale také stanoví 
způsob poskytování kvalitních soci-
álních služeb podle Standardů kvali-
ty upravených vyhláškou. Povinnost 
zařízení si přesně definovat cílovou 
skupinu, včetně kontraindikací, hra-
zení sociálních služeb příspěvkem 
na péči a povinnost dodržovat stan-
dardy kvality automaticky povedou 
poskytovatele ke změnám v poskyto-
vání sociální služby. 

Nejvýznamnějším dopadem nové-
ho zákona bude pro pobytová zaří-
zení sociálních služeb změna finan-
cování v rámci úhrady příspěvkem 
na péči od jejich uživatelů. Výše 
tohoto příspěvku bude přidělována 
podle individuálních potřeb každého 
člověka a lidé, kteří žijí v zařízeních 
sociálních služeb, ale péči jim posky-
tovanou v takové míře nepotřebují, 
s největší pravděpodobností nebudou 
schopni tuto péči pouze z příspěv-
ku uhradit. Vzhledem k faktu, že jak 
v ústavech sociální péče, tak v domo-
vech důchodců žije vysoké procento 
lidí, kteří primárně nepatří do toho-
to typu služeb, ale z různých důvodů 
(ať je to řešení bytové situace rodiny 
nebo historický vývoj života daného 
člověka) danou službu užívají, bude 
nutné postupně směřovat k takovým 
typům služeb, které odpovídají jejich 
skutečným potřebám a poskytnutým 
finančním prostředkům. 

Významná bude pro poskytovate-
le také povinnost dodržovat Stan-
dardy kvality, které budou sou-
částí vyhlášky provádějící zákon 
o sociálních službách, a povinnost 
zpracovávat individuální plány pro 
každého uživatele. Tyto postupy 

budou automaticky směřovat k osob-
nímu přístupu ke každému uživateli, 
povedou k jeho rozvoji a zjišťování 
a vyhodnocování jeho přání a potřeb. 
Je nutné říci, že období přechodu 
bude pro poskytovatele i pro uživate-
le velmi náročné. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(dále též „MPSV“) si je plně vědomo 
velkých nároků nového zákona, a pro-
to v rámci nelegislativních úkolů vlády 
připravuje koncepční materiál, který 
by v rámci plnění svých cílů a opatře-
ní pomohl poskytovatelům a zřizova-
telům, kteří budou mít o směřování 
k individualizovanému a humanizova-
nému pobytovému zařízení zájem. 

Materiál s dlouhým názvem Koncep-
ce podpory transformace pobyto-
vých sociálních služeb v jiné typy 
sociálních služeb, poskytovaných 
v přirozené komunitě uživatele 
a podporující sociální začlenění 
uživatele do společnosti (dále jen 
Koncepce podpory) popisuje stáva-
jící situaci v České republice, věnuje 
se zahraničním zkušenostem v této 
problematice, vyhodnocuje překážky 
v zavádění změn a přímo navrhuje 
jednotlivé kroky v procesu deinstitu-
cionalizace zaměřené na dvě cílové 
skupiny – seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. Hlavní částí materi-
álu jsou ovšem stanovené jednotlivé 
úkoly MPSV zaměřené na podporu 
poskytovatelů sociálních služeb. Kon-
cepce podpory by měla být předlože-
na vládě ČR do 31. prosince 2006, ale 
již nyní připravuje MPSV systémové 
projekty zaměřené na problematiku 
podpory procesu transformace. 

Cíle a opatření Koncepce podpory 
transformace se na prvním mís-
tě zaměřují na osvětu veřejnosti 
a samotných uživatelů, protože 
pouze dobrá znalost problemati-
ky může vést k úspěšnému řešení 
změn. 

Hlavními předpoklady je aktivní spo-
lupráce účastníků celého procesu, 

jakými jsou nejen uživatelé a posky-
tovatelé služeb, ale také obce, kraje 
či například ošetřující lékaři nebo 
opatrovníci obyvatel zařízení a dosta-
tečné množství odborně erudované-
ho personálu. Proto je druhým cílem 
materiálu vytvořit systém verti-
kální a horizontální spolupráce 
mezi všemi dotčenými subjekty. 
Součástí plnění tohoto cíle by mělo 
být vytvoření odborných metodik 
zaměřených na dílčí kroky i souvi-
sející aktivity, zmapování národních 
i zahraničních příkladů dobré praxe a 
vytvoření expertní platformy k usnad-
nění podpory procesu transformace. 
Samozřejmostí je vytvoření úzké vaz-
by k procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, bez kterého by bylo 
jen velice obtížné vytvořit síť služeb 
odpovídající místním potřebám. 

Tyto aktivity musí být v dostatečné 
míře metodicky a finančně podporo-
vány ze strany státu a institucí veřejné 
správy. Při směřování investic je nut-
né zohlednit výstavby nových kapacit 
pobytových zařízení a tyto finanční 
prostředky směřovat k poskytování 
sociálních služeb v přirozené komu-
nitě. Třetí cíl Koncepce podpory 
si tedy stanoví za úkol zohlednit 
podporu poskytovatelů sociál-
ních služeb, jejich zaměstnanců 
a dalších subjektů při transformaci 
institucionální péče zejména smě-
rem k poskytování sociálních služeb 
v souladu s individuálními potřeba-
mi uživatelů služeb prostřednictvím 
dotačních programů. 

Podporovat proces zkvalitňování 
životních podmínek uživatelů stá-
vajících ústavních zařízení sociál-
ní péče si klade Koncepce podpo-
ry za další cíl. Klíčovým nástrojem 
by zde měly být standardy kvality, 
vhodné individuální posouzení situ-
ace uživatele a zajištění dostupných 
odborníků schopných provádět od-
bornou diagnostiku.

Poslední cíl Koncepce podpory 
hovoří o podpoře naplňování lid-
ských práv uživatelů pobytových 
sociálních služeb a jejich práva na 
plnohodnotný život srovnatelný s vrs-
tevníky žijícími v přirozeném prostře-
dí. Opatření, která by měla k plnění 
tohoto cíle napomáhat se věnují 
mimo jiného také problematice dia-
gnostiky, opatrovnictví a doprováze-
ní uživatele při procesu opouštění 
služby.

Proces transformace není krátkodo-
bou záležitostí, jde spíše o otázku 
nejméně jednoho desetiletí. Cestu 
vývoje směrem k službám odpovída-
jícím evropskému standardu usnad-
ní zájem, odbornost a usilovná práce 
lidí zúčastněných v tomto procesu.

Ilustrační foto
Jan Komárek
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Koncepce jako 
účet bez hostinského 
i bez hosta Rozhovor s Ing. Petrem Víškem, 

ředitelem občanského 
sdružení Socioklub

Z informací, které jsme získali 
o průběhu vnitřního připomínko-
vého řízení na MPSV, máme pocit, 
že dosavadní diskuze se neve-
de ani korektně a zdá se, že ani 
obvyklým způsobem. Co si o tom 
myslíte vy?

Velké společenské procesy musí mít 
buď velkou politickou podporu, ane-
bo za nimi musí být ekonomický tlak. 
Já si myslím, že celá ta oblast ústavní 
péče je také velký ekonomický pod-
nik. Nechci se plést, ale máme asi 500 
domovů důchodců, tam může být asi 
20 000 zaměstnanců, to je rezervoár 
zaměstnanosti a nový zákon o soci-
álních službách přinese ekonomické 
tlaky na chování všech subjektů, které 
se budou kolem poskytování ústavní 
péče pohybovat. A taky si myslím, že 
chybějí analýzy, zejména analýza sku-
tečného stavu ústavní péče (naprostá 
většina jsou ústavy pro staré občany, 
pak tam máme relativně velký počet 
ústavů pro mentálně postižené a rela-
tivně malý počet zařízení pro tělesně 
postižené) a základní otázka zní: je 
ta péče kvalitní nebo nekvalitní? Je 
či není nemoderní? Je či není pasiv-
ní? Atd. Pokusy o takovou analýzu tu 
v minulosti byly. Já si nemyslím, že u 
nás je ústavní péče nekvalitní a taky 
si nemyslím, že jí je nadbytek. Dru-
há analýza, která chybí, je analýza, 
jak se budou subjekty zřejmě chovat 
v režimu nového zákona, mohla by to 
být jakási studie proveditelnosti.

V celém materiálu se mnohokrát 
opakuje slovo deinstitucionali-
zace, mně to připadá téměř jako 
zaklínadlo. Vzpomínám si na dobu, 
kdy ještě žil Dr. Cháb, který ideu 
deinstitucionalizace velmi silně 
prosazoval a když jsem mu položil 
otázku, jak bude řešit péči, když 
zruší instituce, odpověděl, že se 
budou zakládat „agentury“, které 
budou potřebné služby nabízet. 
Z čistě formálního hlediska nevi-
dím rozdíl mezi ústavem a agen-
turou, v obou případech se jedná 
o instituce. Já mám pocit, že tomu 
pojmu nerozumím a chci se zeptat 
Vás, jestli a jak mu rozumíte vy?

Já mám vždy strach, když nad 
nějakým řešením „planou prapory“. 

Takže když někdo vyhlásí „projekt 
deinstitucionalizace“, tak se toho po-
tom musí držet v každém odstavci, 
v každé větě. 
Já si apriori nemyslím, že ústav je 
špatná věc. Každý člověk je jiný, 
každý má jiné potřeby (hovoří o tom 
Lipnerův výzkum). Někteří lidé chtě-
jí jít (za určitých podmínek) do ústa-
vu, protože jim vyhovuje pohodlnější 
způsob života, nebo se bojí samoty 
a někteří chtějí žít samostatně. Ale 
je potřeba taky vidět, že přibývají 
klienti s Alzheimerovou demencí, 
každý čtvrtý občan EU prodělal váž-
né psychické onemocnění atd. Tihle 
lidé nemohou být doma sami. Pokud 
budou chtít stávající DD poskytovat 
péči těmto specifickým skupinám 
seniorů, tak deinstitucionalizace ne! 
Naopak, budou potřeba nové insti-
tuce – ošetřovatelské ústavy, ústavy 
s gerontopsychiatrickou péčí. Takže 
ta diskuze by neměla být o deinstitu-
cionalizaci, ale o restrukturalizaci.

Načnu jiné téma, byť z téhož mate-
riálu. Na straně 9 předmětné „Kon-
cepce…“ se hovoří o příkladech 
„dobré praxe“. V té souvislosti 
se tam hovoří o Švédsku, o USA, 
o Novém Zélandu a o Velké Britá-
nii. Kdybych chtěl být jízlivý, řekl 
bych, že už mi tam chybí jen Nová 
Guinea a Japonsko. Co mi tam ale 
skutečně chybí, jsou země střed-
ní Evropy, země, ke kterým máme 
nejblíže, se kterými máme velmi 
podobnou historii a kulturu a 
hlavně máme velmi podobné tradi-
ce péče o postižené lidi. Řekněte 
mi, můžete-li, proč to zahledění do 
zcela jiných kultur a jiných světů, 
jestli to tak mohu říci?

Můžete to tak říci, protože to zahle-
dění do Velké Británie bylo ovlivněno 
čistě osobními záležitostmi a jazyko-
vými schopnostmi lidí a taky ochotou 
britské vlády nás v tomto podpořit. 

Pokud vím, Holanďané nám taky 
nabízeli pomoc, proč ne oni?

Byl tady v podstatě britsko český pro-
jekt, který vlastně skončil špatně, pro-
tože oni nám sem jezdili radit v době, 
kdy služby sociální péče a ústav-
ní péče byly v Británii předmětem 

ohromné kritiky. V té době jsme zde 
vymýšleli „britský projekt“, který je 
pro nás nevhodný i proto, že oni mají 
úplně jinou strukturu samosprávy. 
Oni nemají obce v našem slova smys-
lu, oni musí pro komunitní plánování 
komunity uměle vytvářet, ad hoc, my 
je máme v zastupitelské demokracii, 
v obecním uspořádání a v činnosti 
samosprávy. Poukazuje se, že v Britá-
nii došlo ke snížení počtu ústavů. To 
ale nebyl cílený sociální program, ale 
ekonomický tlak, když stát převedl 
ústavy na místní správu a ta zjistila, 
že je to moc nákladné a že ji všichni 
klienti nepotřebují. 
Já si také myslím, že bychom měli 
brát zkušenosti od těch nejbližších a 
my to v jiných oblastech děláme. Je 
to především Německo a Rakousko. 
Až neuvěřitelně mnoho máme spo-
lečného s Německem, dokonce více 
s Německem než s Rakouskem, napří-
klad v chování seniorů a jejich dětí a 
v chování obcí. 
Znovu opakuji, když nad něčím vlají 
prapory, není to k ničemu dobré. 

Když jsem ten materiál četl podru-
hé a potřetí, měl jsem pocit, že na 
mě mluví stejnou řečí jako něco 
jiného, co jsem četl již dříve. Pře-
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mýšlel jsem, co to bylo, a uvědomil 
jsem si, že když jsem před časem 
studoval Standardy kvality sociál-
ních služeb, tak to na mne „dýcha-
lo“ stejnou atmosférou, mělo to 
velmi podobný rukopis. V obou 
případech jsem se nemohl ubránit 
dojmu, že ten materiál připravova-
li lidé, kteří pravděpodobně měli 
zkušenosti se službami pro zdra-
votně postižené, ale problemati-
kou seniorů byli zcela nedotčení. 
My oba máme věkem k seniorům 
dost blízko, nemyslíte si, že ten 
pocit mám právě proto?

Asi ano. Já sdílím ten Váš pocit. Pro-
blém je v tom, že největší podíl na 
ústavní péči mají právě senioři a 
kdo z nich může někde vyjednávat 
na komunitním plánování? Můžete 
vyjednávat s osmaosmdesátiletou 
dementní paní o jejích potřebách. 
Ona Vám většinou řekne: „Já jsem 
zdravá, já nic nepotřebuji!“ Už neřek-
ne, že nákupy ji zařídí sousedé, úklid 
a praní syn nebo snacha apod. Když 
pak přijde zhoršení, na vyjednávání 
je většinou dost pozdě. 
Nemohu souhlasit s deinstituciona-
lizací i pokud se jedná o mentálně 
postižené. Vždyť tam žijí také lidé, kte-
ří nejsou ani relativně samostatného 
života schopni. Kromě toho my v této 
diskuzi uvádíme jen ty „špatné pří-
klady“, nehovoříme o těch „dobrých“, 
kdy maminka se obětavě stará o své 
postižené dítě, a když postiženému 
dítěti je 35 let a více, mamince je přes 
šedesát a je již na pokraji svých sil, 
tak toto dospělé „dítě“ musí najed-
nou jít bez přípravy do ústavu. My 
jsme dokonce viděli setkání takových 
„dětí“, které žily v ústavu a v rodi-
nách. Ty „děti“ z ústavu byly většinou 

daleko lépe připraveny pro život ve 
společnosti. 

Já s vámi v této části nebudu tak 
docela souhlasit. Za deset let pra-
xe v ústavu pro mentálně postižené 
jsem se mnohokrát setkal s tím, že 
personál v dobré víře a s přesvěd-
čením, že to je správné, přistupu-
je ke klientům s paternalistickou 
filosofií „Jen my víme nejlépe, co 
je pro tebe dobré“ a s tím souhla-
sit nelze. Už jen z tohoto našeho 
rozhovoru je zřejmé, jak odlišné 
jsou tyto dvě kategorie příjemců 
sociální služby (senioři a zdravot-
ně postižení) a už jsem si s řadou 
kolegů a kolegyň kladl otázku: 
„Nebylo by lepší tyto problematiky 
od sebe oddělit?“ 

To je velmi závažná věc. Je třeba začít 
vést velmi vážnou diskuzi od úplné-
ho začátku. Už proto, že předcháze-
jící začátek byl v padesátých letech, 
když došlo k urbanizaci venkova. V té 
době bylo velké množství starých žen, 
které nikdy nepracovaly a měly tudíž 
malé důchody. Takže otázka zněla 
„Co s nimi?“, tak se vytvořily domovy 
důchodců. Pak se začala v sedmdesá-
tých letech dělat pečovatelská služba 
a zjistilo se, má-li se poskytovat pečo-
vatelská služba někde daleko, na kraji 
vesnice a ve zcela nevyhovujících byto-
vých podmínkách, je to obtížné a dra-
hé. Tak se začaly stavět domy s pečo-
vatelskou službou. Teď se ta situace 
změnila, lidé bydlí lépe, tak je potřeba 
říci, jak dál. Ale ne od zeleného sto-
lu, je potřeba udělat kvalitní analýzu, 
kolik  a jakých zařízení máme, ale 
taky, kde budoucí senioři bydlí. Tako-
vá analýza otevře řadu otázek a až na 
ně odpovíme, dělejme závěry.

Jestli tomu dobře rozumím, opa-
kujete, že takovému koncepčnímu 
materiálu měla předcházet kvalit-
ní analýza?

Analýza a velmi otevřená diskuze, 
která by šla po úplně fundamentál-
ních věcech.

A jsou k těmto problémům nějaké 
výstupy z výzkumných prací? MPSV 
má konec konců dva výzkumné 
ústavy. 

Našlo by se něco. Dělali jsme výzkum 
„Sociálně ekonomická situace sta-
rých lidí v ČR“, ale to bylo velmi široké 
a spíše popisné. Teď by bylo potřeba 
položit ty otázky, o kterých jsme tady 
hovořili.

A je to problém?

Stačí to zadat. Je jen potřeba hledat 
někoho, kdo to udělá tak, jak si mys-
lí, že to je dobře. Ne tak, jak si myslí 

zadavatel, že je to dobře. Setkávám 
se zadáními, kdy zadavatel říká, 
popř. si v podmínkách pečlivě ohlídá, 
aby výsledky podporovaly jeho názor. 
Někdy se odkazuje na názory nevlád-
ních subjektů. Ty se jednak v ústavní 
péči angažují méně a za druhé jsou 
finančně závislé na podpoře státu, 
tak jakápak kritika či odlišné názory. 
V diskuzích chybějí názory samosprá-
vy. To mně velmi vadí.

Takového člověka je asi vždy těžké 
sehnat.

Musel by to dělat někdo, kdo by nebyl 
vázán na nic z toho, co tady bylo 
dosud připraveno a byl od toho šťast-
ně vzdálen.

Nebo tu analýzu zadat dvěma růz-
ným subjektům a výstupy porov-
nat.

Ale v každém případě si myslím, že 
dozrála doba, aby se vedla o ústavní 
péči diskuze ve velkém stylu. Kde je 
názor starých lidí? Byla udělána ales-
poň sonda, co si myslí senioři, obyva-
telé různých domovů důchodců? Kde 
jsou ekonomické analýzy, jak byla 
využita ekonomická studie Doc. Prů-
ši? Nelze se nezabývat makroekono-
mickými dimenzemi této významné 
aktivity – její význam poroste a nebu-
de klesat, jak si někteří myslí. Doží-
vání vyššího věku je doprovázeno 
multimorbiditou, stále větší roli bude 
sehrávat zdravotní péče, není to také 
signál pro diskuzi? Jaké ekonomic-
ké důsledky bude mít nový způsob 
financování na provoz ústavů, povede 
k humanizaci prostředí (třeba snižo-
vání lůžek na pokoji) nebo naopak? 

Teď jsme si vyměnili role, pro-
tože na toto jsem se chtěl ptát já 
vás. Já to nevím, jestli byl udělán 
nějaký takový výzkum, ale z vaší 
řeči cítím, že vy také ne.

Pravděpodobně ne, to bychom vědě-
li. Poslední výzkum o starých lidech 
dělal Dr. Lipner, to je asi šest let. Před 
tím byl dělán výzkum v devadesátých 
letech – Dr. Kasalová. Šestnáct let, 
a to člověka dráždí, se na ten obor 
odborně nesáhlo. 

Jak prosím probíhá normálně na 
MPSV vnitřní připomínkové řízení 
a vypořádání připomínek?

Mluvím s Vámi za nevládní subjekt a 
jako řediteli občanského sdružení mi 
nepřísluší hodnotit vnitřní systém na 
MPSV.

I přesto vám děkuji za trpělivost, 
kterou jste se mnou měl.

Rozhovor vedl Karel Štěrba

www.rezidencnipece.cz

Ilustrační foto
Jan Komárek
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Vážená redakce,

Požádali jste mě, abych se vyjádřil 
k materiálu MPSV „Koncepce podpory 
transformace pobytových sociálních 
služeb v jiné typy sociálních služeb, po-
skytovaných v přirozené komunitě uži-
vatele a podporujících sociální začle-
nění uživatele do společnosti“. Po je-
jím přečtení mě spontánně napadl je-
den výrok Karla Havlíčka Borovského 
o „vlastenčení“, který bych zmodifikoval 
do věty: „Kéž by jim Pán Bůh to „koncep-
čení“ konečně z huby do rukou vraziti 
ráčil.“ Už dlouho mi totiž dění v tomto 
resortu připomíná chování jednoho 
nejmenovaného ministra v první Klau-
sově vládě, o němž se říkalo, že přesně 
ví, co bude za 50 let, ale rozhodnout, 
co se má v resortu dělat zítra, neumí. 
Nebudu se vyjadřovat k věcem, se který-
mi souhlasím, neboť nejsou nijak objev-
né a nové myšlenky jsem tam nenašel. 
Proto omluvte možná trochu nesourodé 
poznámky.

Materiál se sice tváří jako zásadní 
a jediná možná koncepce transforma-
ce sociálních služeb, fakticky však řeší 
pouze dílčí aspekt transformace, a to 
je deinstitucionalizace tradičních poby-
tových sociálních služeb. Měl by proto  
být součástí podstatně komplexnějšího 
materiálu, který by řešil celou proble-
matiku transformace sociálních služeb, 
a to jak v krátkodobém, tak dlouho-
dobém horizontu. V textu, který budí 
dojem slohového cvičení napsaného 
na téma „kterak má forma zvítězit nad 
obsahem“, postrádám upřímnou snahu 
seznamovat se s mnohdy velmi rozpo-
ruplnou a mnohovrstevnatou pravdou 
o stavu  současné sociální péče. Chybí 
multidisciplinární přístup a též hlubší 
a poctivá analýza těchto jevů, opřená 
o konkrétní, nikoli virtuální realitu. Na-
místo toho je zásadním východiskem 
této koncepce ideologizující pojetí trans-
formace, rámované poněkud vyčpělým 
ústředním heslem: „Zákon o sociálních 
službách je o zrušení ústavů“, jiskřícím 
stejnou mírou invence a inteligence jako 
jeho starší totalitní pobratim: „Socialis-
mus je, abysme se měli všichni dobře“. 

Bylo by proto spíše překvapením, kdy-
by materiál neobsahoval návrh „…zre-
vidovat a zásadně redukovat metody 
výstavby nových kapacit pobytových 
zařízení… a ušetřené finanční prostřed-
ky směřovat do vzniku služeb v komu-
nitě, které odpovídají individuálním 
potřebám uživatelů.“ Jak velké úspory 
nám sice neříkají, ale  na jiném místě 
nám autoři sdělují „že tento transfor-
mační krok bude v konečném důsled-
ku lacinější“ a jeho náklady (jejichž výši 
však zase cudně zamlčují) doporučují 
„…minimalizovat promyšleným mana-
gementem změny a důsledným pláno-
váním rozvoje sociálních služeb…“. Po 
přečtení tak promyšlené argumentace 
je člověku hned jasné, že tato převrat-
ná ekonomická metoda „manažersko-

plánovací minimalizace“ bude tak vel-
kou, že si to stejně jako úředníci MPSV 
ani nejsme schopni představit. 

Obdobný princip „navoněné bídy“ na 
čtenáře vykukuje z mnoha dalších míst 
textu v podobě obsedantních - protože 
snad v  každém ministerském materiálu 
obsažených - výkřiků typu: „Standardy 
kvality  sociálních služeb vznikly jako 
účinný nástroj k zavádění kvality...“, 
(i když ještě neplatí a lze tedy těžko 
měřit jejich účinnost), nebo že „Zákon 
o sociálních službách … je prvním záko-
nem dodržujícím lidskoprávní princip 
svobodné volby formy pomoci a typu 
služby...“ či že „Příspěvek na péči…dá…
uživateli možnost vybrat si… službu…“,  
když všichni dobře víme, že např. u seni-
orů existuje takový převis poptávky nad 
nabídkou sociálních služeb, že jej bude 
možno odstranit jen v horizontu několi-
ka desítek let, takže ona proklamovaná 
možnost výběru se jaksi vytrácí. 

V textu je řada bezobsažných banalit, 
jako např., že „Standardy kvality smě-
řují poskytovatele sociálních služeb 
k tomu, aby zajišťoval materiální, tech-
nické a hygienické podmínky přiměře-
né druhu sociální služby a individuál-
ním potřebám jejích uživatelů“. Cože 
úžasného se nám to tímto výrokem 
vlastně sděluje? Že  teprve uplatňová-
ním standardů kvality dojdeme k jinak 
netušenému poznání zřídit v pobyto-
vém zařízení dosud neexistující WC či 
koupelnu, abychom tak konečně napl-
nili „přiměřené hygienické podmínky“? 
To sdělení má obdobnou hodnotu jako 
vskutku cimrmanovská věta, která se 
někdy na konci 70 let objevila v Kato-
lických novinách a jež zněla: „Vítězství 
VŘSR v Rusku bylo dílo Boži“.

Půvabné je též konstatování, že: „Vyso-
ká poptávka (po pobytových službách) 
… neukazuje zájem způsobený kvalitou 
nabízené služby, ale spíše neexistenci 
odpovídajících alternativních služeb…“, 
které je o dvě věty dál popřeno slovy: 
„Doprovodným jevem je také nedosta-
tečná informovanost o alternativních 
sociálních službách“, jež - jak je zřejmé 
z věty první - neexistují. 

Zaujalo mě také zdánlivě nevinné kon-
statování, že „V České republice se 
otázkám deinstitucionalizace  věnuje 
odborná veřejnost v posledních deseti 
letech“. Ta doba je samozřejmě podstat-
ně delší. Banální nepravda, která před-
stírá, že časový úsek „posledních 10 let“ 
je definičním znakem pojmu „odborná 
veřejnost“, nasvědčuje cosi o myšlenko-
vém ustrojení jeho autorů, resp. mož-
ná spíš inspirátorů tohoto materiálu. 
Oněch 10 let se velmi nápadně překrývá 
s dobou, kdy kolem ministerstva začala 
kroužit a postupně se  zahnizďovat nám 
dobře známá partička „spasitelů soci-
ální péče“, kteří se slzami v očích a roz-
třesenou bradou trousili jazykem gotic-
kého románu střihlého červenou kni-

hovnou cosi o ústavech jako vězeních 
a jejich zaměstnancích jako bachařích, 
či nás poučovali se zvednutým prstem 
o naprosté nutnosti probírat s klientem 
v kómatu individuální plán péče. 

Za další podpásové tvrzení ve stylu 
„jedna pani povídala“ považuji tvrzení, 
že mohou být „…často eticky problema-
tické … odchody seniorů do péče poby-
tových zařízení, kdy řeší spíše špatnou 
bytovou situaci v rodině než potřebu 
sociální pomoci…“.  Ne, že by to v oje-
dinělých případech nebyla pravda. Ale 
při neuvedení dalších, podstatně frek-
ventovanějších důvodů pobytu v DD, 
po kterých autoři asi ani nepátrali, to 
vyvolává dojem, jakoby jediným důvo-
dem „hladu“ po umístění v těchto zaří-
zeních byl hyenismus příbuzných jejich 
klientů, jak to nedávno v Právu tvrdila 
podstatně nehoráznějším způsobem 
tisková mluvčí MPSV paní Beránková. 
Při neexistenci důkazů o „celoplošné 
zlotřilosti“ příbuzných klientů DD si 
tedy kladu otázku,  zda  spíše než sofis-
tikované poznání nevedla k tomuto tvr-
zení jeho autory či iniciátory  generali-
zace  zkušeností s řešením vlastní byto-
vé situace na úkor svých prarodičů. 

Text materiálu vskutku někdy sám sebe 
popírá. Už název je rozporný, neboť 
z něho lze dovodit, že mají být transfor-
movány všechny pobytové služby, tedy 
i chráněné bydlení, ve které se - jak vyplý-
vá z četných doporučení obsažených 
v textu - mají ale pobytové služby nao-
pak transformovat.

Koncepce mne jako celá řada jiných 
ministerských materiálů z posledních 
let znovu utvrdila, že v sociálních služ-
bách bohužel stále ještě platí překrou-
cené úsloví: Zelená je teorie a šedivý je 
strom života. A tak si snad jen přejme 
rychlejší zrání zatím ještě hodně „zele-
ných teoretiků“ směrem k oné „moudré 
šedivé“, aby se strom života sociálních 
služeb mohl zase po dlouhé době více 
zazelenat.

JUDr. Eduard Kaplan, ředitel DD
e.kaplan@ddp10.com

Kterak forma zvítězila
nad obsahem

JUDr. Eduard Kaplan
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Než se začneme profesně „hádat“, 
řekni mi, jak jsi se dostala k práci 
v sociální oblasti?
Já jsem původní profesí zdravotní 
sestra. Až koncem roku 1998 jsem 
začala pracovat na MPSV, kde mým 
úkolem bylo starat se o zdravotní sest-
ry pracující v sociální péči. Teď jsem 
profesně zpátky ve zdravotnictví, ale 
dál se sociálními službami zaobírám 
v rámci spolupráce s odbory. Úzce 
jsem spolupracovala s Janou Dvořá-
kovou, která měla tuto oblast na sta-
rosti, a teď s novou místopředsedkyní 
svazu Dagmar Žitníkovou. 
Tvé postavení v odborech je jaké?
Jsem členkou výkonné rady. Odbo-
rový svaz má předsedu a dva místo-
předsedy a potom neuvolněné členy 
výkonné rady.
Takže jakýsi poradní sbor?
Výkonný orgán.
Řekla jsi hned na začátku, že tvé 
původní povolání je zdravotní 
sestra. Potom jsi dělala bakalář-
ské studium ošetřovatelství?
Ne, já jsem bakaláře studovala v Brně 
na Masarykově universitě na ekono-
micko správní fakultě, podobor eko-
nomika a řízení ve zdravotnictví. Tepr-
ve poté jsem dokončila vysokoškolská 
studia v Praze na Vysoké škole finanč-
ní a správní, kde jsem studovala pří-
buzný obor – veřejná správa.
Dovol mi jednu velmi osobní otáz-
ku. Domníváš se, že ti z té zdravot-
ní profese něco zůstalo, co tě trva-
le poznamenalo?
Určitě. Velkou životní školou mi byla 
práce na JIP. Tam jsem byla konfronto-
vána se situacemi, které v normálním 
životě nejsou zcela běžné, a to si člo-
věk životní hodnoty srovná najednou 
jinak, než je běžné ve věku 19 – 20 let. 
Myslím, že to je poznamenání trvalé. 
I pro práci v sociální oblasti.
Dala jsi do souvislosti zdravotní 
profesi a práci v sociální oblasti. Já 
mám pocit, že ač tyto dvě oblasti 
k sobě neodmyslitelně patří, kaž-
dá vyžaduje od člověka něco tro-
chu jiného. Nemáš taky pocit, že 
jsou to dvě různá pojetí péče, mož-
ná až navzájem se vylučující?  
Myslím si, že disciplína a vysoká odbor-
nost, která u sester je, nemusí být nut-
ně v konfrontaci s lidským přístupem. 
Ony dokáží vnímat i ten sociální roz-
měr, který je koneckonců i u pobytů 
v nemocnici. Když to tak někdy není, 
tak je to špatně. Je otázka, jestli jsou 

Zdravotničtí pracovníci 
v sociálních službách
aneb dva pohledy na jeden problém
Přestože v redakční radě je nás jen pět, stává se dost často, že na 
jeden problém máme více, dokonce i protichůdných názorů. Do tako-
vého „vnitřního sporu“ jsme se dostali s kolegyní Ing. Ivou Merhato-
vou v souvislosti s působením zdravotníků v DD a ÚSP. Domníváme se, 
že k podobným názorovým střetům dochází i na řadě dalších míst 
a proto jsme se rozhodli o naši výměnu názorů s Vámi podělit.   

sestry v rámci přípravy na povolání 
k tomu vedeny. Za dobrou sestru bych 
považovala tu, která má obojí přístup 
a její práce spojuje jak odborný pří-
stup, tak i lidský rozměr té práce.
V tomto si myslím, že se takřka 
ztotožňujeme. Přesto jsem se ve 
své praxi často setkal s tím, že 
absolventky střední zdravotní 
školy, i když jsou nadány velkou 
mírou empatie, vnímají uživatele 
sociální služby spíše jako pacien-
ta. Na druhé straně vím, že někteří 
sociální pracovníci jsou v určitých 
situacích až moc povzneseni nad 
takové věci, jako je pořádek, hygi-
ena apod. Dovol mi v této souvis-
losti otázku, či spíše úvahu: Neby-
lo by dobré, kdyby existovala pro 
SZP i odbornost sestra v sociální 
péči?
To byla jedna z mých prvních aktivit 
na MPSV. Představa byla taková, že by 
se vytvořila jakási specializační pří-
prava pro sestry zaměřená nejen na 
seniory, ale i na mentálně postižené. 
V Anglii je to např. úplně samostatný 
obor. Bohužel se to nepodařilo, i když 
v současné době Národní centrum 
ošetřovatelství v Brně takové progra-
my snad dělá. Rozhodně by to bylo ku 
prospěchu věci. Zažila jsem takový 
projekt, kterého se zúčastnili jak zdra-
votní pracovníci, tak pracovníci soci-
ální péče, a na závěr všichni účastníci 
konstatovali, že výrazně změnil jejich 
vztah k této problematice a ke klien-
tům. V rámci toho semináře jim bylo 
nastaveno zrcadlo, kde zjistili, jak se 
v určitých momentech k uživatelům 
chovají. Necitlivě nebo přezíravě. Te-
prve poté, když si to uvědomili, říkali, 
že vůbec nechápou, jak se tak mohli 
chovat. Takže si myslím, že by sou-
částí přípravy na povolání měla být 
nejen odborná příprava, ale i to, jak se 
k lidem chovat. Asi ne každý je pro to 
dostatečně osobnostně vybaven, pak 
by měl podle toho volit konkrétní pro-
fesi.
Takže to byla zajímavá úvaha, 
nicméně jestli dovolíš, budeme 
se věnovat dnešnímu tématu a to 
jsou strukturální změny v perso-
nálním obsazení v DD a ÚSP. 
Trend přechodu od zdravotnic-
kého pojetí sociální péče k poje-
tí sociálnímu už začal ve světě 
v minulém století, takže nic nové-
ho pod sluncem. Ptám se tě v té 
souvislosti, proč takový „kravál“, 

když v posledních třech, mož-
ná pěti letech, i u nás dochází ke 
zmíněným strukturálním změnám 
v personální skladbě pracovníků 
v sociálních rezidenčních služ-
bách na úkor zdravotních profesí 
a ve prospěch pracovníků v sociál-
ní péči?
V době, kdy jsem pracovala na MPSV, 
objížděla jsem jednotlivá zařízení a 
musela jsem uznat, že vesměs měla 
ta zařízení jen ošetřovatelský perso-
nál a pokud měla sociální pracovníky, 
tak to byla spíše výjimka. To byl jeden 
extrém. Domnívám se, že momen-
tálně dochází v některých zařízeních 
k druhému extrému, kdy je zdravot-
nický personál hodně vytěsňován, a 
není tam pak téměř žádný. Asi opti-
mální pro uživatele by bylo, aby tam 
byl personál obojí, a to v té míře, v jaké 
je nutné poskytovat celodenní ošetřo-
vatelskou péči. Samozřejmě, aby tam 
byl i sociální personál, tj. sociální pra-
covníci a pracovníci v sociální péči a 
navzájem se doplňovali. Nelze přeci 
říci, že uživatel jednu nebo druhou 
péči nepotřebuje. Ono je potřeba si 
nejprve odpovědět na otázku „jakým 
domovem by měl být domov důchod-
ců?“ Samozřejmě pokud by tam žili 
jen zdraví lidé, nebyl by tam zdravot-
nický personál nutný, ale ono tomu 
tak dneska není. V mnoha zařízeních 
jsou ošetřovatelská lůžka a část uživa-
telů je odkázaná na ošetřovatelskou 
péči. Takže proto takový „humbuk“. 
Domnívám se, že pokud tam sestry 
nejsou vůbec, není to pro uživatele 
dobré, protože pak je ošetřovatelská 
péče poskytována v rozporu se záko-
nem. 
Z otázky, kterou ti teď chci položit, 
by bylo možné vyvodit závěr, že 
jsem vůbec nepochopil podstatu 
věci, přesto dovol, abych ji po-
ložil. Kdo si myslíš, že je pro uživa-
tele důležitější? Zdravotní perso-
nál nebo sociální, popřípadě vý-
chovný v ÚSP?
Takto se to nedá říci. Potřeby různých 
uživatelů jsou různé. Jestliže se zdra-
votní stav uživatele zhorší natolik, 
že sice nevyžaduje hospitalizaci, ale 
vyžaduje kvalifikovanou ošetřovatel-
skou péči, pak je nutné, aby tu péči 
poskytovala kvalifikovaná zdravotní 
sestra. Protože v takovém případě 
chce uživatel mít jistotu, že péče je 
poskytována kvalifikovaně.
Plně se s tvojí odpovědí ztotožňu-
ji, jsem téhož názoru, ale o pomě-
ru obou péčí musí někdo rozhod-
nout. Kdo rozhodne v daném zaří-
zení (DD, ÚSP), jestli je potřeba 
40 % zdravotníků a 60 % pracovní-
ků sociální péče nebo 20 % a 80 % 
nebo úplně naopak?
Tu kompetenci má vedení příslušné-
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ho domova nebo ústavu, tj. ředitel. 
Pokud dojde k tomu, že zdravotní 
péče v zařízeních sociálních služeb 
bude hrazena ze zdravotního pojiš-
tění, tak se domnívám, že vznikne 
nějaký metodický pokyn, jaký perso-
nál bude smět vykazovat ošetřovatel-
skou péči. Jsem přesvědčena, že to 
budou zdravotní sestry, které mohou 
pracovat bez odborného dohledu a 
o skladbě ostatního personálu bude 
opět rozhodovat ředitel příslušného 
zařízeni. Taky si myslím, že do toho 
bude vstupovat ošetřující lékař, pro-
tože on bude indikovat ošetřovatelské 
úkony, které se budou moci vykazovat 
zdravotním pojišťovnám. Do jisté míry 
pak určí počet kvalifikovaného zdra-
votnického personálu objem ošetřo-
vatelských úkonů.
Mám pocit, že ty úvahy vedeš smě-
rem, kde to začíná zavánět „dvoj-
vládím“. Tomu já odmítám rozu-
mět. Rozhodnout musí jeden, a to 
ředitel. Předjímat, že bude rozho-
dovat ještě někdo další než ředi-
tel, to se mi nelíbí. 
Já si myslím, že si nerozumíme. Jsou 
tu dvě rozhodnutí: rozhodnutí o počtu 
personálu, to náleží řediteli. Dále pak 
rozhodnutí o objemu poskytované 
ošetřovatelské péče, a o té bude roz-
hodovat lékař, protože bez jeho indi-
kace ty výkony pojišťovna neuhradí. 
Dobře, zkusme to jinak. Představ 
si, že jsi v pozici ředitele domova 
důchodců. Máš odborné spolu-
pracovníky a oni ti předloží kva-
lifikovaný rozklad potřeb. Když 
to budeš kvantifikovat, dojdeš 
k závěru, že na provoz potřebuješ 
řekněme 25 mil. Kč. Ty však dispo-
nuješ jen částkou 20 mil. Kč. Kdo 
rozhodne? Lékař nebo Ty?
Samozřejmě, že rozhodnu já, ale ne-
můžu rozhodnout tak, že snížím počty 
pracovníků, tj. třeba lékařů nebo ses-
ter, protože budu vědět, že pojišťovny 
mi tu péči přestanou platit. Říkám to 
proto, že takovou zkušenost mám. To 
už se stalo. Jisté zdravotnické zaříze-
ní následné péče šetřilo na personálu 
tak dlouho, až mu pojišťovny odmítly 
hradit některou vykázanou péči, pro-
tože nesplňovali personální předpo-
klady pro to, aby ta péče byla poskyto-
vána kvalitně. 

Vzdávám se, tvé ekonomické argu-
menty jsou „neprůstřelné“. Dopo-
ručuji další „zdravotnické“ téma 
– Proč některé činnosti, které jsou 
tradičně přisuzovány zdravotnic-
kým pracovníkům, nemohou vyko-
návat jiné profesní skupiny nebo 
dokonce uživatel sám? Dám pří-
klad: podávání léků, aplikace in-
zulínu inzulínovým perem apod. 
To jsou činnosti, které v rodině 
také provádí člověk (matka, paci-
ent sám) bez zdravotnické kvali-
fikace. Proč nemůžeme tuto pra-
xi připustit v zařízení sociálních 
služeb?
Já si myslím, že rodina je něco jiného 
než instituce, a přesto, když matka 
podá špatně lék, může být i ona trest-
ně odpovědná. Totéž je v té instituci, 
jestliže já jako ředitel pověřím tako-
vým výkonem někoho, kdo pro to 
nemá odbornou kvalifikaci, pak on se 
z toho pravděpodobně vyviní a zůsta-
nu v tom já, jako statutární orgán 
instituce. 
Myslím, že jsi právě řekla to pod-
statné. V rodině za takové úkony 
nese zodpovědnost matka nebo 
člen rodiny, který úkon provádí. 
Nese ji přiměřeně své kvalifikaci. 
V instituci nese odpovědnost insti-
tuce…
…a ten kdo ji zastupuje…
…a ten kdo ji zastupuje a pokud 
se instituce nechá zastupovat pra-
covníkem bez příslušné kvalifika-
ce, bude mít potom dost problémů 
se z případného problému vyvinit. 
Dovol mi v této souvislosti ješ-
tě jeden příklad: Do DD nastoupí 
uživatel, který má inzulínem kom-
penzovaný diabetes, doma měl 
své inzulínové pero a sám si lék 
aplikoval. Má se tato „péče o sebe“ 
ponechat na uživateli, nebo ji má 
převzít odborný personál?
Tu odpověď je třeba rozdělit časově. 
Na to, co platí ještě letos, a na to, co 
bude platit od 1. 1. 2007 s počátkem 
platnosti zákona 108/2006 Sb. Bude-

li si po 1. 1. 2007 aplikovat lék uživa-
tel sám na základě dohody uzavřené 
s poskytovatelem, nebude to úkon 
hrazený zdravotní pojišťovnou. To 
však říkám jen proto, že od 1. 1. bude 
platit nový zákon. 
Ze stejného důvodu jako u podává-
ní léků by to dle mého názoru měla 
zajišťovat instituce. To se týká právní 
odpovědnosti za případné následky 
z titulu neodborného poskytnutí péče.
Teď, když jsem tě poslouchal a 
trochu jsem přivřel oči, představil 
jsem si tě v sesterském a s odzna-
kem SZP na krku. Teď jsi mluvi-
la jako sestra. Pokus se prosím 
to posuzovat ne jako SZP, ale jen 
obyčejně lidsky. Co si myslíš, že je 
lepší? Ponechat uživateli dál ales-
poň část jeho soběstačnosti nebo 
jej v zájmu dobré péče zbavit další 
části jeho samostatnosti, které mu 
už ostatně moc nezbývá vzhledem 
k jeho zdravotnímu stavu?
Po odborné stránce …
Neříkej mi to po odborné strán-
ce, vžij se do role toho uživatele, 
uvažuj jako on.
Já si tu odbornou stánku nemohu 
odmyslet. Já možná v té sociální oblas-
ti nerozumím jedné věci, na jedné stra-
ně se říká, že domovy důchodců jsou 
pro soběstačné lidi a na druhé straně 
se říká, podporujme terénní služby 
v domácím prostředí, tak co vlastně 
chceme? Já si myslím, že optimální 
bude, když budeme co nejvíce poskyto-
vat terénní služby v domácím prostředí 
a pak nebudou zbytečně do domo-
vů důchodců přicházet soběstační a 
o sebe se starat schopní lidé. Potom 
nebudeme muset řešit tyto problémy.
Budeme! Jestli dovolíš budu kon-
krétní. Důvodem k žádosti o přije-
tí do domova důchodců může být 
např. to, že uživatel je imobilní. 
Jen imobilní, jinak ve všem ostat-
ním je schopen se o sebe postarat 
a o většině svých věcí rozhodovat. 
V takových případech si myslím, 
že je správné co nejdéle samostat-
nost uživatele podporovat, ne mu 
ji brát. Samozřejmě to musí být 
ošetřeno právně, aby se instituce 
nedostala do problémů v případě 
nějakého pochybení uživatele. 
Nový zákon o sociálních službách 
to umožňuje, k tomu by mohla 
sloužit dohoda o poskytovaných 
službách. Ale obávám se, že v těch-
to otázkách se neshodneme, takže 
si asi každý ponecháme své vidění 
problému.
Já si myslím, že to není rozpor, mys-
lím si, že to je jen rozdílný pohled lidí, 
kteří prošli rozdílnými obory a já jsem 
nikdy nezastírala, že můj pohled na 
věc je více pohledem zdravotní sestry.
Rozešli jsme se sice každý se svým 
názorem, ale v dobrém a pravděpo-
dobně jsme dokázali jeden druhé-
ho obohatit o jiný pohled na věc. 
A já bych chtěl své kolegyni za 
tento rozhovor poděkovat.

Karel Štěrba

Ing. Iva Merhautová

REDAKČNÍ INFORMACE

VZOR SMLOUVY
Pokud se chcete inspirovat a usnadnit si práci, stáhněte si z našich webových 
stránek doporučený vzor smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově 
pro seniory. Se svolením MPSV ji umisťujeme na www.rezidencnipece.cz.
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Ze SOCIÁLNÍ péče 
se stává ASOCIÁLNÍ
O problémech zdravotnictví a zdra-
votníků víme dnes už mnohé. Ale 
takřka nic veřejnost neví o sociální 
péči, o životě jejích klientů a zaměst-
nanců. Ústavy a domovy důchodců 
se už léta potýkají s nedostatkem fi-
nancí, navíc demografický vývoj vede 
k tomu, že více klientů potřebuje 
odbornou zdravotní péči. Přitom při-
bývá pracovišť, odkud zdravotníci 
mizí. Kvalifikované pracovníky pro-
pouštějí a místo nich berou levnější 
„lidi z ulice“. Nebo zdravotníci zmizí 
papírově, zaměstnanci jsou formál-
ně jinak zařazeni, berou o tři až čtyři 
tisíce korun měsíčně méně, ale svoji 
odbornou práci dělají dál. Jejich svě-
domí jim brání přestat dávat injekce, 
polohovat pacienty, jimž hrozí pro-
leženiny…

Práce v sociálních službách je mnoh-
dy bez viditelných výsledků, spole-
čensky nedoceněná, náročná, stre-
sující. Přes to většina zaměstnanců 
pracuje s entuziasmem a nadšením. 
Ke „svým babičkám, dědečkům a dě-
tem“ v ústavech a domovech důchod-
ců často mají vztah srovnatelný se 
vztahem k vlastním rodinám. Přitom 
ještě musí zvládat zhoršující se situa-
ci na pracovišti.

Nad řečmi politiků o zkvalitňování 
a zlidšťování sociálních služeb se 
můžeme jen hořce usmát. Problémy, 
s nimiž se potýká náš odborový svaz 
a jeho členové, totiž dokazují pravý 
opak. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí o tom dobře ví, ale když odbo-
ry požadují, aby zasáhlo, tak se buď 
vymlouvá, nebo mlčí. A k šetření na 
úkor poskytované odborné zdravotní 
a pedagogické péče samo dlouhodo-
bě nepřímo navádí.

Nový zákon o sociálních službách, kte-
rý začne platit od ledna příštího roku, 
přitom teoreticky situaci zlepšuje. 
Jenže tou dobou už budou mnohde 
zdravotníci a pedagogové „zlikvidova-
ní“. Lidové noviny přesně uvedly, jak 
k tomu dochází. Bohužel nejde o vý-
jimkou, ale spíš o typický příklad. Jed-
na z dalších zaměstnankyň popsala 
odborům své prožitky takto:

„Je na nás vyvíjen masivní tlak, aby-
chom formou dohody okamžitě sou-
hlasili se změnou pracovního zařaze-
ní. Pracovní náplň zůstává naprosto 
stejná. Jen se snižuje platová třída. 
V opačném případě okamžitě dostá-
váme výpověď.

V zařízení pracuji osm 
let. Za tu dobu jsem 
nabyla velké zkuše-
nosti. S lidmi men-
tálně postiženými se 
musíte naučit žít, po-
chopit je. Nestane se 
tak za chvíli. Je to 
práce náročná psy-
chicky, nesmírně růz-
norodá. Jako vycho-
vatelka zastávám ro-
li rodiče, účetního, 
kuchařky, uklízečky, 
trenérky, učitelky, psy-
chologa, sexuologa, 
jezdím služebním au-
tem, je toho ještě 
moc, co zastávám. Při 
služebních cestách 
odpovídám za jejich 
bezpečnost, životy, 
musím reagovat na 
každou vzniklou situ-
aci, rozhodovat se 
okamžitě. Peníze za 
vykonávanou práci si 
zasloužím. Je to ja-
ko v každém jiném 
zaměstnání - když pra-
cujete dobře, jste od-
borník. 

To ale už nemá žád-
nou váhu. Protože ne-
jsou peníze, musí se 
někde našetřit. Proč je 
nevzít těm, kteří jsou 
nejzranitelnější a mají 

nejmenší šanci se bránit. Zaměstnan-
ci v sociálních službách jsou snad-
nou obětí. Novou práci budou těžko 
hledat, jejich klienti na jejich obranu 
vystoupit nemohou. Takže buď se 
„dohodou“ nechají připravit o část 
platů, nebo se vzepřou a spadnou 
za celoživotní svědomitě odváděnou 
práci do kategorie „socek“. Čekají je 
sociální dávky, nižší důchod, budou 
nuceni se zbavovat těch málo věcí, 
které si za život pořídili. 

Já jsem slušný člověk, poctivý občan 
a chci důstojně žít. Když propustí co 
nejvíc lidí s dlouhou praxí, ušetří se. 
Co na tom, že zdravotní péči budou 
poskytovat ti, kteří podle předpisů 
nesmějí, že se kašle na zaměstnan-
ce i na klienty. Ředitel si udělá bod u 
nadřízených, možná se podaří zapla-
tit všechny dluhy, které vznikly při 
výstavbě nového megalomanského 
zařízení, funkčně a ideově nevyho-
vujícího už při položení základního 
kamene.

A dopad na samotné obyvatele, „naše 
děcka“, jak jim říkáme? Jsou jim 
upřena práva na klidný život, čekají 
je neustálé změny, stres, dohady, co 
bude s nimi. Nejsem hrdina, mám vel-
ký strach, co bude dál. Ale ještě silněj-
ší je pocit bezmoci a zoufalství…“

A tak se ptám? Opravdu se smíříme 
s tím, že se ze sociální péče stává aso-
ciální?

Dagmar Žitníková,
místopředsedkyně OSZSP ČR

Dagmar Žitníková, 
místopředsedkyně OSZSP ČR

I N Z E R C E



www.rezidencnipece.cz

AKTUÁLNÍ TÉMAStrana 11

I tato věta zazněla na tiskové konfe-
renci v pondělí 27. 11. 2006, den před 
shromážděním na Malostranském 
náměstí, svolaném Národní radou 
zdravotně postižených, Unií zaměst-
navatelských svazů, EURAGem a Od-
borovým svazem zdravotnictví a soci-
ální péče k problému „chybějících“ 
3 mld. Kč na aplikaci nového zákona 
o sociálních službách. Zazněla z úst 
odborového předáka Dr. Schlangera. 
Dlužno podotknout, že ještě před tím 
zaznělo upozornění, že nelze před-
pokládat, že dnem platnosti nového 
zákona o sociálních službách budou 
všechny problémy vyřešeny. Ani ne-
bude možné jeho účinnost hodnotit 
v relativně krátké době. Dr. Schlan-
ger řekl, že řada uživatelů sociálních 
služeb se po 1. 1. 2007 rozhodne pro 

některou variantu, kterou jim zákon 
nabízí, ale po půl roce, po roce, do-
jdou k závěru, že to nebylo to nejlepší 
řešení a své rozhodnutí změní.
Nelze se tomu divit, zejména jedná-li 
se o tak významnou legislativní nor-
mu, která zásadně mění motivace 
všech zúčastněných stran. Myslím, 
že v titulku by mohla být i věta Vác-
lava Krásy, který to řekl stručně, ale 
výstižně: „Zákon 108/2006 Sb. je nej-
významnější systémovou změnou od 
roku 1989.“  
Velice oceňuji, že nejen tisková kon-
ference, ale i shromáždění se vedly 
v takto věcném a racionálním duchu. 
Účast na shromáždění nutno posu-
zovat v zorném úhlu toho, že těmi 
zainteresovanými jsou vesměs seni-
oři nebo lidé jinak handicapovaní, 

pro než není konec listopadu tím nej-
vhodnějším termínem (mohu posou-
dit z vlastní zkušenosti). 
Před koncem shromáždění odešli 
zástupci pořádajících organizací s pe-
ticí do Poslanecké sněmovny PČR. 
Doufejme, že poslanci budou moudří 
a zodpovědní. Téměř symbolické mi 
přišlo vystoupení senátorky Müllero-
vé (dříve náměstkyně ministra prá-
ce a soc. věcí), která před závěrem 
shromáždění řekla kromě jiného: 
„Prosím o shovívavost, buďme trpěli-
ví…“ Taková prosba či omluva je urči-
tě na místě, jen bych předpokládal, 
že ji pronese někdo z aktuálně slouží-
cích ministerských úředníků. Nebo že 
by k tomu byl podmínkou posun do 
vyšších pater politiky?

(štěk)

Ač jsem na tiskové konferenci pořá-
dané v souvislosti s chybějícími 
3 mld. Kč přispěchal se svou troškou 
do mlýna otázkou: „Co a jak bude 
s pracovníky v sociálních službách, 
kteří od 1. 1. 2007 nebudou splňovat 
kvalifikační předpoklady pro výkon 
povolání?“ a přestože se mi pokusil 
odpovědět jak Dr. Schlanger i místo-
předsedkyně OS ZSP ČR Žitníková, 
uspokojivou a uklidňující odpověď 
jsem nedostal. Oč vlastně jde? 
§ 120 odst. 11 a 12, zákona 108/2006 
Sb. řeší přechodová ustanovení ve 
věcech týkajících se stanovení lhůty 
pro doplnění kvalifikačních předpo-
kladů u těch „sociálních pracovní-
ků“, kteří tuto práci před 31. 12. 2006 
vykonávali, ale nemají stanovenou 

kvalifikaci. Pro ně je to v pořádku, 
mají na to 7–10 let, ale pro „pracov-
níky v sociálních službách“ tomu tak 
není. A to ani v případě, že se jedná 
o absolventy střední odborné školy 
s maturitou. Podmínkou je absolvo-
vání akreditovaného kurzu v rozsahu 
150 hod. a to k 1. 1. 2007! Pokud toto 
kvalifikační kritérium nesplňují, měli 
by být propuštěni. 
Ono to tak pravděpodobně nedopad-
ne, protože většina ředitelů ústavů 
a domovů je moudrých, a vědí, jak 
snadné je propouštět a jak obtížné je 
kvalifikované a motivované pracovní-
ky shánět. To však jen proto, že právě 
oni na sebe vezmou riziko porušení 
zákona. Přitom stačí tak málo: dopl-
nit v zákoně ta přechodová ustano-

vení větou, že to, co platí pro sociál-
ní pracovníky, platí i pro pracovníky 
v sociálních službách.
Na tiskovce na to nebyl prostor, proto 
jsem potřebné podklady předal paní 
Žitníkové o den později a požádal ji 
o nějakou iniciativu, která těmto 
lidem dodá tolik potřebného klidu 
pro práci.
Více prostoru v tuto chvíli ani pro tak 
důležité téma nemáme, protože zítra 
jde časopis do tisku. Budeme vás prů-
běžně informovat na www.rezidencni-
pece.cz a v prvním čísle roku 2007. 
Velice bych chtěl v této věci poděko-
vat za neocenitelnou spolupráci Ing. 
Procházkovi, řediteli Domova Palata, 
Praha.

Karel Štěrba

Musíme 
počítat 
s tím, že 
problémy 
budou

Snad se pro věc 
samu nestane 
symbolickým, 

že shromáždění 
se konalo 

pod morovým 
sloupem

Senátorka 
Müllerová žádá 

o shovívavost 
a trpělivost při 

aplikaci nového 
zákona

Zástupci 
organizátorů 
shromáždění 
odcházejí 
s peticí do 
Poslanecké 
sněmovny PČR

Co petice ani manifestace nevyřeší



MUZIKÁL

Zeptejte se
    Matěje
aneb

  Co děd Vševěd
nevěděl

Neobvyklý projekt 
studentů Ostravské 
univerzity a klientů 

ostravského ÚSP 
v rámci XIV. ročníku 

česko-francouzských 
dnů v Ostravě

Salvy smíchu a nakonec i dlouhotrvající potlesk zcela 
zaplněného hlediště divadelního sálu Domu kultury 
města Ostravy doprovázely v úterý 3. října premiéro-

vé představení muzikálu „Zeptejte se Matěje aneb Co děd 
Vševěd nevěděl“, který vznikl jako divadelní projekt stu-
dentů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolu-
práci s klienty a personálem ostravského Ústavu sociální 
péče pro mentálně postižené v rámci letošního XIV. roč-
níku česko-francouzských dnů v Ostravě. Pestrý maratón 
vzdělávacích, kulturních, sportovních i společenských 
událostí zaměřených na handicapované lidi každoroč-
ně charakterizuje česko-francouzské dny v Ostravě, ale 
podobný divadelní projekt se při této příležitosti uskuteč-
nil vůbec poprvé.

Autorem projektu, scénáře, hudebních aranžmá a čás-
tečně i režie (ve spolupráci s Věrou Caisbergerovou) byl 
student sbormistrovství a hudební výchovy pro střední 
školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity Tomáš 
Pléha. Od pozdního jara letošního roku se muzikálová 
inscenace „Matěje“ pozvolna rodila jak na půdě Ostrav-
ské univerzity, tak pod vedením paní Aleny Pastrňákové a 
Simony Hochvaldové ve specializované výchovné skupině 
Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě. 
Jakkoliv by se mohlo zdát, že vytvořit ze dvou separátních 
pojetí divadelní práce harmonický celek je zhola nemož-
né, opak se stal pravdou. Po shlédnutí premiéry by neza-
svěcený divák v hledišti nikdy neuvěřil, že tento muzikál 
má za sebou pouze jednu jedinou společnou (generální) 
zkoušku v ústavní tělocvičně, při níž se poprvé a naposle-
dy sešli všichni aktéři inscenace. Tréma před premiérou 
byla samozřejmě úměrná vědomí, že v hledišti nebude 
sedět jen místní (ostravské) publikum, ale i hosté česko-
francouzských dnů z Francie a Itálie. Bouřlivý potlesk na 
konci představení však dostatečně výmluvně potvrdil fakt, 
že se projekt povedl a společné úsilí ostravských studentů 
a handicapovaných dětí přineslo nádherné ovoce: velikou 
radost a vzájemné poznání svých tvůrčích schopností. 

Uprostřed 
Tomáš Plé-
ha, hlavní 

organizátor 
projektu a 

vůdčí osob-
nost realizač-

ního týmu 
muzikálové 
inscenace.

Muzikál Zeptejte se 
Matěje aneb Co děd 
Vševěd nevěděl je 
volnou adaptací na 
motivy známé 
pohádky Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda.

Text a foto 
BOHDANA RYWIKOVÁ



REPORTÁŽStrana 13

O tom, jak se celý tento projekt zro-
dil, jsme si po premiéře povídali 
s jeho hlavním strůjcem – boskovic-
kým rodákem Tomášem Pléhou a 
jeho kolegyní s Pedagogické fakulty 
OU Věrou Caisbergerovou. 

Tomáš Pléha: V podstatě od raného 
mládí jsem spolupracoval se zvlášt-
ními školami a se stacionáři. Někteří 
z nás zpívali na festivalech, dělali 
jsme společné sbory s handicapova-
nými dětmi, jiná skupina se věnovala 
tancům, třetí a hlavní částí naší práce 
bylo divadlo. Později na gymnáziu, 
když už jsem se začal víc věnovat 
hudbě, pokoušeli jsme se dělat i muzi-
kály. Vždycky jsme se přitom snažili 
o to, aby zdraví studenti hráli společ-
ně s handicapovanými, aby tam byl 
prvek integrace. Muzikál Zeptejte se 
Matěje aneb Co děd Vševěd nevěděl 
byl  prvním velkým hudebním diva-
dlem. Poprvé jsme jej nastudovali 

v době, kdy jsem byl ve třetím roč-
níku gymnázia – psal jsem si sám 
scénář i aranžmá, v podstatě úplně 
všechno. Muzika už byla hotová, pro-
tože jde převážně o převzaté melodie. 
Pravdou je, že na střední škole jsme 
měli více než dvacetičlenný orches-
tr, nyní bylo muzikantů méně, takže 
jsem musel hudbu trošku „zeštíhlit“ a 
napsat úspornější verzi.

B.R. - Jak se vám podařilo přesvěd-
čit kolegy z univerzity, aby se do 
nového projektu pustili s vámi?

Tomáš Pléha: Vždycky se mi všich-
ni trochu smějí, že se nikoho moc 
neptám a přímo je do toho zapojím... 
Ale většinou jsou tak nadšení, že 
když se člověk zmíní, jdou rovnou. 
A také už mám vytipované určité lidi, 
o kterých vím, že do toho půjdou se 
mnou.

B.R. - Zapojit do muzikálu handi-
capované děti, to je přece jenom 
něco jiného, složitějšího pro všech-
ny. Navíc šlo o projekt divadelní, 
s nímž měl větší zkušenost jenom 
Tomáš, zatímco vy máte zkušenost 

především hudební. Nebyl to troš-
ku problém?

Věra Caisbergerová: Myslím, že 
z hereckého hlediska určitě, protože 
jsme zjistili, že se na jevišti neumíme 
hýbat, že neumíme mluvit nahlas, že 
umíme jenom zpívat. Každý z nás 
se musel s tím scénářem tak trošku 
„poprat“, udělat si svou představu. 
Já jsem naštěstí viděla Tomášovu 
videokazetu s nahrávkou starší ver-
ze tohoto muzikálu, většina kolegů 
měla k dispozici jenom scénář. Ale 
možná i to bylo dobré, protože se tak 
inscenace posunula do nové formy, 
jiné roviny. Nekopírovali jsme to, co 
už bylo jednou zahrané, ale vznikl 
úplně nový, svébytný divadelní tvar. 

B.R. - Nebyl trošku problém s tím, 
že inscenace vznikala v podstatě 
odděleně: jedna její část se rodila 
ve specializované výchovné sku-

pině ústavu a další část u vás na 
Pedagogické fakultě? Měli jste 
v podstatě velmi málo času na 
to, abyste si inscenaci společně 
odzkoušeli. 

Tomáš Pléha: Je pravda, že jsme 
z toho měli veliký strach, ale na dru-
hé straně jsem už předem počítal 
s tím, že spolupráce bude trochu 
komplikovanější. Vždyť musíme brát 
v úvahu už jenom fakt, že samotní 
herci jsou rozptýleni na ploše přib-
ližně 220 km2. Dopředu jsem počítal 
i s tím, že se jen těžko můžeme se-
jít na nějakých pravidelných zkouš-
kách, proto jsem záměrně vybíral 
lidi, kteří jsou dobří v improvizaci, 
v reakcích a jsou tak trochu zběhlí 
v hraní. Ne všichni, ale drtivá větši-
na. A musím také říct, že mě hodně 
překvapilo i to, jak velmi pohotový 
a tvůrčí je personál ostravského 
Ústavu sociální péče pro mentálně 
postižené, jak jsou zdejší děti otevře-
né a zvyklé na podobnou práci. 

Věra Caisbergerová: Ano, zaměst-
nanci ústavu nám připravili velmi 
dobrou atmosféru pro přípravu 

tohoto projektu už tím, že se nám při 
generálce naprosto otevřeli, a proto 
jsme si dnešní premiérové předsta-
vení opravdu užívali. Bylo to hlavně 
díky jim a klientům ústavu. Přede-
vším oni z nás shazovali nervozitu, 
dodávali nám jistotu svou bezpro-
středností. Pokud měl člověk oka-
mžiky nejistoty a na druhé straně 
viděl, jak oni jsou pohotoví a parád-
ní, opravdu nám tím moc pomohli.

B.R. - Jak se stalo, že váš tip padl 
právě na ostravský ústav, na jeho 
klienty? Proč jste do jejich schop-
ností vložili tolik důvěry? 

Tomáš Pléha: Protože nejsem Ostra-
vák, objevil jsem ústav v podstatě 
metodou náhody. Prostřednictvím 
internetu jsem hledal na severu 
Moravy speciální školy, ústavy a 
zařízení, kde se pracuje s handica-
povanými lidmi. Internetové stránky 

ostravského ÚSP mě zaujaly nejvíc. 
Kromě toho měl výborné reference 
všude, kde jsem se ptal, a proto jsem 
jej oslovil jako první a myslím, že se 
tato volba vyplatila. 

B.R. - Počítáte s podobnou spolu-
prací i v budoucnosti? 

Tomáš Pléha: Jsem hodně nadšený, 
ale v současné době sídlím a učím 
v Brně, letos bych měl v Ostravě 
udělat státnice, takže příští rok už 
tady nebudu, což poněkud kompli-
kuje situaci. Ale moc rád bych nějaký 
podobný projekt udělal znovu.

B.R. - A co ostatní kolegové, kteří 
se na projektu podíleli?
Věra Caisbergerová: Myslím, že to 
celé stálo právě na osobnosti Tomá-
še Pléhy, ale hodlám o tomto projek-
tu a spolupráci s ÚSP v Ostravě na-
psat článek do Univerzitních novin 
a věřím, že tím udělám alespoň tro-
chu propagaci mezi dalšími spolužá-
ky, studenty a kolegy pro spolupráci 
s handicapovanými dětmi. Byl to pro 
nás všechny velice příjemný zážitek 
a pro mě obzvlášť... �

Scénické dekorace vznikly ve specializované výchovné 
skupině stacionáře Ústavu sociální péče pro mentálně 
postižené v Ostravě společnými silami 
klientů a výchovných pracovníků, 
stejně tak jako kostýmy postaviček 
lesních skřítků 
a motýlů.

Kouzlo inscenace 
spočívalo i v tom, že na jevišti 
hrála vedle herců také živá hudba.

www.rezidencnipece.cz
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Projekt je zaměřen na zvýšení kvality nutriční péče v do-
movech důchodců v České republice. Pilotně byl reali-
zován po dobu zhruba jednoho roku (2005/2006) ve 
třech pražských domovech důchodců (DD Malešice, DD 
Zahradní město, DD Chodov) na základě iniciativy ředi-
telů těchto zařízení.
Vytvoření standardu nutriční péče a jeho zavedení do 
praxe umožňuje účinně identifikovat a následně ade-
kvátně uspokojovat nutriční potřeby klientů zařízení. 
Systematizace nutriční péče klade vysoké nároky na 
odbornou erudici a systematické vzdělávaní posky-
tovatelů těchto služeb, zvyšuje však také jejich zájem 
o danou problematiku i kvalitu poskytované péče.  Syste-
matické posuzování výživového stavu každého klienta a 
příslušná úprava stravy pozitivně ovlivňuje nutriční stav 
klientů,  stabilizuje a zlepšuje jejich psychickou i fyzic-
kou kondici a zvyšuje tak soběstačnost seniorů. Řízená 
výživa klientů se u nich projevuje tendencí k nižšímu 
výskytu proleženin i jejich rychlejšímu hojení. 
Na podkladě řady zahraničních a několika českých stu-
dií, které jasně dokumentují vztah mezi nutričním a 
celkovým zdravotním stavem klientů, lze předpokládat 
i snížení nákladů vynaložených na péči o klienta v dob-
rém nutričním stavu. 
Projekt Standardizace nutriční péče v domovech důchod-
ců je pilotním projektem programu pro klinickou výživu 
NUTRICEPT, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje kli-
nické výživy a zvyšování úrovně nutriční péče o pacienty 
či klienty v České republice. Program je realizován společ-
ností NUTRICIA ve spolupráci s předními  českými odbor-
níky v oblasti klinické výživy - Společností pro klinickou 
výživu a intenzivní metabolickou péči (SKVIMP) a Českou 
asociací sester (ČAS) - sekce nutričních terapeutek.
Program NUTRICEPT nabízí Projekt jako účinný a v praxi 
prověřený nástroj těm domovům důchodců, které mají 
zájem o zavedení standardu nutriční péče do své každo-
denní praxe.

Kráceno redakcí, celá tisková zpráva 
je umístěna na www.rezidencnipece.cz

PROJEK T   

Standardizace
nutriční péče 
v domovech důchodců

Standardy v poskytování nutriční péče již začína-
jí fungovat v praxi. První tři zařízení se již mohou 
pochlubit standardizovanou nutriční péčí. Praxe 
zařízení směřujících ke standardizaci nutriční péče 
ukázala potřebu modernizovat současné dietní sys-
témy.
V pilotním projektu 3DD byla zapojena i firma Alti-
sima a my jsme se zeptali jejího ředitele Antonína 
Marka, co je předností nového dietního systému 
MAGDALENA, který vyvinuli. 
Mění se legislativa, vyvíjejí se názory na vhodnou výživu 
a mění se dietní receptury. Nutriční terapeutky a zaměst-
nanci stravovacích provozů potřebují program, který 
tuto činnost umožňuje a usnadňuje. Dosavadní praxe 
byla tragická. Zavedení nových standardů, změna diet-
ních receptur, nebo změna nutriční databáze byla pro 
každý provoz velmi pracná. Dá se říci, že zavést standar-
dizovanou nutriční péči do domovů důchodců, jejichž 
stravovací zařízení má k dispozici pouze zastaralý nebo 
nevhodný dietní program/software, ani není možné. Kaž-
dá nová změna  vyvolává v takovém zastaralém systému 
opět nové pracné přizpůsobování dat dietního systému. 
Požadavkem dne proto bylo dramaticky zkrátit časo-
vé nároky na zavedení takovýchto změn na minimum. 
Umožnit personálu snadno plánovat jídelníčky, usnad-
nit jejich obměnu, bez problémů využívat databáze již 
vypracovaných jídelníčků a ty vhodně a podle potřeby 
modifikovat. Urychlit a zpřehlednit každodenní rutinní 
práce. Ušetřený čas věnovat odborné práci, individuální-
mu přístupu k potřebným klientům a ke kontrole.  

Zeptali jsme se za Vás
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Události, k nimž došlo po roce 1989, 
nejčastěji označované jako systémová 
transformace, zásadním způsobem 
ovlivnily jak postavení a úkoly sociální 
péče, tak i povahu a rozsah jevu sociál-
ní deprivace. (Deprivace – nedostatek 
možností jakéhokoliv působení za úče-
lem uspokojení silně pociťované potře-
by.) Problémy spojené s uspokojováním 
mnoha sociálních potřeb se téměř ze 
dne na den staly jednou z hlavních výzev 
sociální politiky a předmětem politic-
kých a ideologických sporů tvůrců veřej-
ného života.
V období PLR (Polské lidové republiky) 
sociální péče fungovala na okraji spole-
čenského života a i když se v intelektuál-
ních kruzích rozšířilo tvrzení, že postoj 
k osobám zdravotně postiženým a k li-
dem, kteří potřebují podporu, je měřít-
kem úrovně kultury dané společnosti, 
přesto kolem těchto problémů převlád-
la nepsaná dohoda o mlčení. Je pravda, 
že sociální péči se podařilo překonat 
období ideologického ohrožení z počát-
ku 50. let minulého století, ale za cenu 
jejího zredukování z hlediska kádrové-
ho, organizačního a intelektuálního. So-
ciální péče fungovala ve strukturách 
systému zdravotní péče, a to jí umožnilo 
existovat mimo jiné i díky takto získané 
neutralitě. Sociální péče však byla zba-
vena organizační samostatnosti a vzhle-
dem ke své marginalitě v systému zdra-
votní péče neměla větší rozvojové šance. 
Nebylo uspokojováno mnoho sociálních 
potřeb a nebyla rozvíjena řada organi-
začních forem sociální péče, neboť růz-
né druhy sociální nouze nebyly oficiálně 
rozpoznány jako důležitý společenský 
problém. Jak připomíná mnoho autorů 
zabývajících se danou problematikou, 
nebyla to jen společenská praxe, která 
posuzovala macešsky sociální péči. Rov-
něž teorie sociální politiky ji vytlačila na 
okraj tím, že sociální péči definovala 
jako podsystém sociálního zabezpečení 
a zredukovala ji do role jedné z technik 
zvládání tzv. sociálních rizik. Zdá se, že 
tento způsob chápání sociální péče čas-
to platí ještě dnes, i když zřejmě neod-
povídá nynější společenské skutečnosti, 
která je mimo jiné regulována logikou 
tržního hospodářství a decentralizova-
ného státu.
Rozhodnutí o realizaci generální hospo-

dářské reformy, nazývané Balczerowic-
zův plán, zásadním způsobem ovlivnilo 
pozici sociální péče. Vytvoření efektiv-
ního systému zmírňování sociálních 
důsledků transformace se stalo inte-
grální součástí plánu, a proto poprvé od 
roku 1923 (kdy to bylo sotva 5 let po zís-
kání samostatnosti schváleno na svou 
dobu nezvykle pokrokovým zákonem  
o sociální péči) vzniklo dobré politické 
klima pro sociální péči, vhodné pro její 
zreformování. V jeho důsledku sejm kon-
cem roku 1990 přijal zákon o sociální 
péči, který stanovil práva občanů v této 
oblasti a povinnosti státních orgánů.
Nezaměstnanost, nedostatek prostřed-
ků k životu, bezdomovství, závislost na 
alkoholu, násilí v rodině, samota, nepl-
noprávnost nebo nemoci, to je pouze 
několik příkladů, kdy je nezbytné půso-
bení profesionálních sociálních služeb, 
pracovníků sociální péče. Dnes již nikdo 
nepochybuje o účelností existence a na-
víc dokonce o nutnosti fungování systé-
mu sociální péče. Zákon z 29. 11. 1990 
byl nahrazen novelizovaným zákonem 
schváleným 12. 3. 2004.

POLSKÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍ PÉČE
Hlavní zásady vyplývající ze zákona:
• Sociální péče je institucí sociální poli-

tiky státu a zasahuje tehdy, pokud 
osoba nebo rodina není schopna 
překonat vlastními silami své obtížné 
životní situace.

• Sociální péči organizují orgány státní 
a samosprávné administrativy, spolu-
pracují v tomto oboru se společenský-
mi organizacemi, církvemi, nadacemi 
a sdruženími, zaměstnavateli, jakož 
i fyzickými a právnickými osobami.

• Sociální péče je určena polským obča-
nům a cizincům, kteří mají právo stá-
lého pobytu nebo status uprchlíka, 
bydlícím či pobývajícím na území pol-
ské republiky.

Osoby a rodiny, které využívají sociál-
ní péči, jsou povinny spolupracovat na 
řešení svých obtížných životních situací 
za pomoci ze strany sociálního pracov-
níka.

Základní cíle:
• uspokojování nutných životních po-

třeb osob a rodin,

• umožnění existence v podmínkách 
odpovídajících důstojnosti člověka,

• předpokládá se, že sociální péče musí 
pokud možno vést k životní aktivizaci 
osoby využívající sociální péči a také 
k její integraci se společenským pro-
středím.

Činnosti v oblasti sociální péče na 
základě zákona vykonávají:
• jednotky územní samosprávy,
• orgány státní správy.

V tomto oboru spolupracují se
• společenskými organizacemi,
• katolickou církví,
• jinými církvemi,
• náboženskými spolky,
• nadacemi,
• sdruženími,
• zaměstnavateli,
• fyzickými a právnickými osobami.

Organizační jednotky sociální péče:
 1. regionální střediska sociální péče
 2. okresní centra pomoci rodině
 3. střediska sociální péče
 4. domovy sociální péče
 5. místa speciálního poradenství včet-

ně rodinného
 6. poručnická a vychovatelská půso-

biště
 7. střediska pro adopci a kurátorství
 8. chráněné byty
 9. střediska podpory
 10. střediska krizové intervence

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍ PÉČE
Služby sociální péče se poskytují na 
návrh
• zainteresované osoby,
• jejího zástupce nebo jiné osoby se 

souhlasem zainteresovaného,
• zákonného poručníka,
• sociální péče může být také poskyto-

vána z moci úřední.

Středisko sociální péče, na které se oso-
ba nebo rodina může obrátit se žádos-
tí o přiznání sociální pomoci, je dáno 
místem bydliště. (Střediska jsou v každé 
obci.)
Rozhodnutí o přiznání nebo odmítnutí 
sociální péče předchází průzkum středis-
kového sociálního pracovníka. Rozhod-
nutí v záležitosti služeb sociální péče se 
vydávají písemnou formou. Ve zvláštních 
případech může jít o ústní formu, ale ta 
se netýká záporných rozhodnutí. Vůči 
každému rozhodnutí se lze odvolat.
Podstatnou roli v procesu poskytování 
sociální péče hraje zásada respektování 
místních zvláštností obce.
V souladu s T. H. Marshallem, že „právo 
na sociální péči je právem na spraved-
livý podíl na plodech společné práce“, 
jsme přesvědčeni, že je to nutné a nepo-
minutelné právo, které dává pocit bez-
pečí při fungování individua v obtížné 
skutečnosti všedního dne.

Překlad: Ing. Vladimír Hanzl

Podmíněnost 
evolučních
změn 
v sociální
péči v Polsku 
v posledních 
15 letech

Dr. Anna 
Klinik

Dr. Anna Klinik je dlouholetou ředitelkou In-
tegrovaného sociálního ústavu ve Skočově 
a předsedkyní krajské organizace žen nemoc-
ných sklerózou multiplex kraje Bielsko-Biała 
v jižním Polsku. Vědecky pracuje jako adjunkt 
a přednáší na Slezské univerzitě - pobočce 
v Cieszyně.
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Psi, kočky, ptáci, králíci, ryby a občas 
i  kuřata jsou domovem v gerontologic-
kém centru Im Geeren v Suzachu ve Švý-
carsku. Jsou radostí pro obyvatele i náv-
štěvníky centra a podporují mezilidskou 
komunikaci. (Ke gerontologickému cen-
tru v Suzachu patří domov důchodců 
s 53 studii, ošetřovatelský domov se 
78 lůžky a denní stacionář s 12 místy. 
150 zaměstnanců.)

Elspeth Krishanová sedí na křesle ve 
vstupní hale gerontologického centra 
Im Geeren a na klíně má Gipsy, což je 

fenka „westíka“ (West – Highland – Whi-
te – Terrier) Jedna z návštěvnic k ní při-
stupuje a zajímá se o původ psa, zatímco 
známá klientka fenku hladí při odchodu 
z centra. Pak přibíhá Peggy, čtvernožec 
jedné ze spolupracovnic a máváním 
prutu zdraví svou psí kolegyni. Elspeth 
Krishanová bydlí už čtyři roky v jednom 
ze studií gerontologického centra. Kaž-
dý den je s fenkou několik hodin venku. 
Kromě toho společně navštěvují lidi, 
kteří se kvůli zdravotním problémům 
nemohou volně pohybovat  a jsou umís-
těni na zvláštním oddělení. Elspeth Kris-
hanová vypráví, jak jednoho dne Gipsy 
náhle zmizela. Nakonec ji našli u poste-
le umírajícího. Jindy zase byla nalezena, 
jak „utěšuje“ obyvatelku domova, kte-
ré zemřela její milovaná kočka. Gipsy 
dokáže vycítit, když se někomu nedaří 
dobře a potřebuje potěšit. Třetím psem 
v gerontologickém centru je kříženec 
bernského salašnického psa.

Vedle psů jsou v gerontologickém cen-
tru dvě kočky, akvárium s rybičkami, 
ve voliéře andulky a v kleci dva králíci. 
V zahradě jsou navíc ještě divoké kach-
ny, které tu vyvádějí svá mláďata. O veli-
konocích prožívají v domově své první 
týdny života čerstvě vylíhlá kuřata, která 
se pak vrací zpátky na statek. Vedení 
domova konstatuje, že zvířata oboha-
cují všední dny v domově a přispívají ke 

kvalitě života klientů. Většina obyvatel 
navíc pochází z venkovského prostře-
dí a byla celý život mezi zvířaty. Kdyby 
v centru  žádná zvířata nebyla, asi by jim 
něco scházelo.

Zvířata v domově samozřejmě zname-
nají více práce pro zaměstnance. Ale 
zatím nikdo z nich neměl žádné námit-
ky. Všichni totiž vidí, jak je přítomnost 
zvířat prospěšná.

Do domova pravidelně docházel rovněž 
terapeutický pes. Toto speciálně vycviče-

né zvíře mělo zvlášt-
ní význam zejmé-
na pro dementní 
pacienty a vůbec 
pro klienty mající 
problémy s koordi-
nací svých pohybů. 
Ale po narození 
štěňat se majitelka 
fenky rozhodla, že 
s návštěvami skon-
čí. A centrum zatím 
nenašlo náhradu. 
Nedostatek terape-
utických psů je pro 
Švýcarsko typický.

Většina držitelů 
terapeutických 
psů je sdruže-
na ve Svazu 

terapeutických psů Švý-
carska. V současné době 
má tento svaz 743 čle-
nů, z toho asi 400 rea-
lizuje bezplatné zásahy 
v nemocnicích, domovech 
důchodců, ústavech sociál-
ní péče, zvláštních školách, 
mateřských školkách, v psy-
chiatrických klinikách, do-
movech pro nemocné 
s AIDS a ve věznicích. Na 
terapeutického psa se 
čeká, na čekací listině je 
asi 100 institucí. Ročně 
svaz vycvičí cca 40 tera-
peutických psů. Výcvik 
je velice náročný. Během 
přijímacího testu je vyřa-
zen každý pes, u které-
ho vznikly sebemenší 
pochybnosti o jeho vhod-
nosti pro tuto roli. Jako 
terapeutičtí psi se hodí čis-
tokrevná zvířata i kříženci, 
pokud mají dobrý vztah k lidem, 
nejsou neurotická, jsou přátel-
ská se schopností empatie, byla 
důsledně vychovávána a také akcep-
tují své zařazení v lidské smečce. Svaz 
je financován členskými příspěvky a 
dary příznivců.

Výzkum provedený ve švýcar-

ských domovech důchodců a v ústa-
vech sociální péče ukázal, že většina 
těchto institucí má se zvířaty pozitivní 
zkušenosti. V domovech důchodců jsou 
většinou vítána, pokud se jejich majite-
lé mohou o ně sami starat a pokud to 
umožňuje dispoziční řešení domova. 
Některé domovy požadují po rodinných 
příslušnících příslib, že v případě potře-
by převezmou péči o zvíře. Většinou jsou 
chováni psi a kočky, různí ptáci, rybičky, 
králíci, kozy a ovce. Hlavním problé-
mem při chovu zvířat bývá překrmování 
a dále krmení nevhodnými potravinami. 
Vedení domovů obvykle preferují ty dru-
hy zvířat, které si dokáží vytvořit vztah 
k lidem. Je prokázáno, že hlazení zvířat 
snižuje krevní tlak a stabilizuje krevní 
oběh. Lze pak snížit používání uklidňu-
jících prostředků a léků proti bolesti. 
Zvířata poskytují starým lidem pocit, že 
je někdo potřebuje, dávají životu smy-
sl a cíl. Zvířata jsou rovněž spojovacím 
článkem mezi klienty, personálem a 
návštěvníky. Za pomocí zvířat získávají 
ošetřovatelé  a terapeuti snazší přístup 
k postiženým lidem. A naopak postižení 
lidé prostřednictvím zvířat navazují nové 

kontakty s vnějším prostředím, 
což je pro ně enormně 

důležité, protože 
je to chrání 

před osa-
mělostí a 
izolací.

Podle 
švýcarského 

tisku 
zpracoval 

Ing. Vladimír 
Hanzl

ZVÍŘATA v domovech důchodců 
a střediscích pro handicapované lidi

Ilustrační foto
archív redakce
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Korunka krásy
sluší každé ženě

V médiích se často setkáváme s články, 
které varují a děsí před tím, že současná 

generace neuživí budoucí důchodce. Počet 
seniorů narůstá geometrickou řadou, 

děti se nerodí, a názor médií, kde pracují 
hlavně ti mladí, do jisté míry diskriminuje 

seniory. Ale kdo je vlastně senior? Že 
je každý tak starý, jak se cítí, dokazují 

účastnice soutěže Miss Senior, která se 
uskutečnila 9. 11. v Domově – penzionu pro 

důchodce v Havířově.

Bezprostřednost, nekonečná ener-
gie a také upovídanost pomohly 
pětaosmdesátileté Anně Palové 
k vítězství v soutěži Miss Senior.  
Důchodkyně stejně jako v oprav-
dové miss soutěžily v několika dis-
ciplínách. V úvodním rozhovoru 
vyprávěly o svém životě i zálibách, 
ve volné disciplíně předváděly 
scénky, zpěv či tanec a vše uzavře-
la promenáda v maskách. 
HAVÍŘOV - „Vítězka předvedla ve volné 
disciplíně scénku s pohybovým cviče-
ním. Dlouho totiž vystupovala v lido-

vém pěveckém a tanečním souboru 
Havířovské babky. Je pověstná svou 
láskou k pohybu a zvítězila v konku-
renci dalších sedmi babiček z celého 
regionu“, řekla sociální pracovnice 
Kateřina Surůvková z pořádajícího 
domova důchodců v Havířově.
Miss Senior se nezalekla ani otázky 
jednoho z porotců, který se zajímal o 
to, jaká se jí líbí barva spodního prá-
dla. „Samozřejmě, že červená, ale ani 
černá není špatná,“ reagovala poho-
tově paní Anna, která svým vystou-
pením jednoznačně přesvědčila, že 

Z VAŠICH DOPISŮ

Jeden z účastníků soutěže Miss senior nám na-
psal své postřehy, a jsme rádi, že díky tomuto pří-
spěvku víme, kdo se umístil na dalších místech. 
Nicméně není důležité zvítězit, ale zúčastnit se…

Ve čtvrtek 9. 11. 2006 jsme se my 
z oderského domova důchodců již 
potřetí zúčastnili akce Miss senior, 
kterou tentokrát pořádal Domov 
– penzion pro důchodce v Havířově – 
Šumbarku. Naší favoritkou byla paní 
Anna Werná, která se na tuto soutěž 
důkladně připravila. Jejím velkým 
koníčkem je zpívání, proto si sama 
pro tuto příležitost nacvičila lidovou 
píseň. Na výrobě šatů pro další sou-
těžní disciplínu – promenádu v mas-
kách na téma „Čtyři roční období“ - se 
již podíleli i ostatní uživatelé našeho 
„výtvarného klubu“. 
V 10 hodin volba nejkrásnější senior-
ky propukla. Společenská místnost 
v havířovském zařízení praskala ve 
švech a všichni přítomní byli zvědaví, 
která ze soutěžících si titul Miss senior 
2006 odnese. Práce poroty nebyla jed-
noduchá, protože všechny uchazečky 
o titul Miss byly skvěle připraveny a 
jejich vystoupení sklízelo obdiv nás 
všech. 
Titul Miss senior 2006 zůstal na domá-
cí půdě, protože se nejvíce líbila paní 
Anna Pálová z Havířova. Druhé místo 

si v soutěži vybojovala naše paní Anna 
Werná z Oder a třetí příčku obsadila 
paní Jarmila Čelechovská z Petřvaldu. 
Náš sedmičlenný fanklub, který celou 
soutěž napjatě sledoval, měl z dru-
hého místa, které patřilo právě naší 
uživatelce, velikou radost.
V průběhu celé soutěže panovala 
výborná atmosféra,  počáteční tréma 
a ostych účastnic rychle opadl. Děku-
jeme organizátorům, že připravili tak 
zdařilou a zábavnou akci a už se těší-
me na příští rok, kdy se pořadatelství 
zhostí DPD Orlová.

Miroslava Chodurová, DD Odry

Stupínek vítězů 
má tři místa

jí není cizí humor ani dobrá zába-
va. Podle Surůvkové babičky soutěž 
velmi prožívaly a mnohé byly před 
porotou, v níž nechyběli ani ředitelé 
domovů důchodců, velmi nervózní. 
Jedna babička dokonce vše prožívala 
natolik, že ze stresu odstoupila ještě 
během soutěže. „Určitě to babičkám 
zdvihne sebevědomí, mají radost, že 
ve svém věku ještě něco dokázaly, 
určitě se dostanou i více do pově-
domí obyvatel domova,“ podotkla 
Surůvková.

Prevzato z ČTK

Anna Werná
2. místo

Zástupci E.D.E. 
u slovenské 
ministryně

Ministryně práce, sociálních věcí 
a rodiny Slovenské republiky Vie-
ra Tomanová přijala 20. listopa-
du v Bratislavě zástupce výkonné 
rady E.D.E. (European Associa-
tion for Directors of Residential 
Care Homes for the Elderly). Radu 
zastupoval i náš český kolega, pan 
Mgr. Martin Dürrer.
Paní ministryně se zajímala o vzdě-
lávací systém pro ředitele domovů 
důchodců E.D.E. EURO CERTIFICA-
TE. Tímto vzdělávacím systémem 
již prošly stovky ředitelů v zemích 
EU. Řada států jej vzala za kva-
lifikační požadavek pro ředitele 
domovů důchodců.
Paní ministryně deklarovala, že 
hodlá tento vzdělávací systém pro-
sadit pro Slovenskou republiku. 
Paní ministryně byla dále  infor-
mována o krocích, které by měly 
následovat pro opětovné přije-
tí slovenských ředitelů do E.D.E. 
Rodina členů E.D.E. se tedy patrně 
opět rozroste.
V říjnu byla přijata litevská „ASO-
CIJACIJA RÚPESTINGA GLOBA“ a 
od ledna 2007 se o členství uchází 
asociace kolegů z Polska.
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Je již všeobecně známo, že podle nové-
ho zákona o SS jsou přesně definová-
ny nejen pracovní náplně pracovníků 
sociální péče a sociálních pracovníků, 
ale je tam zakotven i jasný kvalifikační 
požadavek na obě profese.
Pokud jde o první skupinu, může pla-
tit starý tzv. sanitářský kurz, pokud byl 
150hodinový, v jiném případě si musí 
stávající pracovníci kvalifikaci doplnit 
formou kvalifikačního kurzu pro pra-
covníky sociální péče, akreditované-
ho od ledna 2007 MPSV. Protože jde 
o významný vzdělávací akt v životě 
těch, kteří kvalifikováni nejsou a pro-
tože tyto kurzy nejsou levné, ba nao-
pak časově náročné, domnívá se naše 
Občanské sdružení Za důstojné stáří, 
které takové kurzy pořádá, že by se 
jejich obsahu a metodám měla věno-
vat důkladná pedagogická příprava.
Podle našich zkušeností se nám jeví 
jako účelné a hodnotné rozdělit učivo 
do pěti modulů:
Je to jednak důležité učivo z oblas-
ti ošetřování, které má být prolnuto 
holistickým přístupem a důrazem 
na inividualizaci přímé obslužné či 
výchovné péče. Sdružení tím, že zís-
kává a vede vysokoškolsky vzdělané 
lektory, kteří jsou nositeli moderních 
ošetřovatelských trendů (propojených 
se zásadami a metodami stimulační-
ho ošetřování), dociluje v proškolení 
frekventantů často více inovativních 
prvků, než jejich kolegové a kolegyně, 
středoškolsky vzdělané z dřívější doby. 
Dalším modulem je modul komunika-
ce. V něm se frekventanti učí zásadám 
komunikace ve spojení s videozázna-
mem vlastního vystoupení z práce 
s vybraným klientem.
Úvod do speciální pedagogiky je velmi 
vítaným modulem proto, že se žáci učí 
poznávat hranice možností svých men-
tálně i jinak retardovaných svěřenců a 
chápat, které výchovně pedagogické 
programy ve kterých situacích jsou 
pro klienty nejvhodnější.
Modul aktivizačních programů otvírá 
žákům obzor v širokém spektru mož-
ných aktivizací a stimulací, které jsou 
nejen ve svých důsledcích terapeutic-
ké, nejen zvyšují pocit důstojnosti a 
sounáležitosti postižených, ale jsou 
i zajímavé a zábavné.

Pátý modul obsahuje studium standar-
dů sociálních služeb a úvod do legisla-
tivy sociálních služeb. Účastníci zpra-
covávají během týdenních soustředění 
(jsou celkem 3 během 3 měsíců) testy, 
kazuistiky, písemný komentář k video-
záznamu vlastního vystoupení s klien-
tem, písemné sebehodnocení, studijní 
deník, ruční výrobek, záznam dialogu, 
dotazník hodnocení modulu o komu-
nikaci. To vše shrnou do tzv. portfolia, 
které odevzdá každý účastník při sku-
pinových ústních zkouškách.
Důležité je vědět o možné finanč-
ní podpoře v rámci zaměstnanecké 
rekvalifikace ze strany úřadu práce. 
Tak je možné se dohodnout o platbě 
kurzovného z větší míry ze strany úřa-
du práce a v doplňku ze strany organi-
zací, které zájemce do kurzu zašlou. 
Středisko celoživotního vzdělávání při 
našem Sdružení má nejlepší zkuše-
nosti s touto formou a nabízí v tomto 
směru jak přípravu a vedení kurzů, tak 
i pomoc a konzultaci ohledně finanční 
podpory. 
Kromě kvalifikačních požadavků hovo-
ří zákon o sociálních službách také 
o povinnosti celoživotně se vzdělávat, 
a to zejména u sociálních pracovnic. 
Podle standardů sociálních služeb se 
pak podpora profesního rozvoje vzta-
huje na všechny pracovníky v ústa-
vech a službách. V nejbližší době má 
vyjít (nebo už vyšlo) prováděcí naříze-
ní, které možná bude ukládat a napl-
ňovat jakýsi akreditační systém, tj. že 
návštěva vzdělávacích akcí bude akre-
ditována a (možná bodově) zazname-
návána do osvědčení pro takové akce.
V této souvislosti zveme moravské pra-
covníky sociálních služeb na seminář, 
který se bude konat 16. ledna 2007, 
téma semináře Ošetřovatelská péče 
o osoby s demencí. Místem konání je 
Domov důchodců Vítkovice, Sirotčí 
56, Ostrava. Zájemci nechť se laskavě 
hlásí u Bc. Drahomíry Bičánové, vrch-
ní sestry, telefon 596 761 031. Lektory 
semináře jsou MUDr. Quido Kümpel, 
CSc. a jeho spolupracovnice paní Len-
ka Červená.

Středisko celoživotního 
vzdělávání Praha OS ZDS

Výhodná možnost 
pro dosažení kvalifikace 
pracovníků sociální péče

Výstava V PODKROVÍ
V pořadí již druhá výstava V PODKROVÍ, pořá-
dána pro DD hlavního města Prahy v rámci pro-
gramu činnosti pražského regionu asociace, 
proběhla koncem listopadu v podkrovních pro-
storách Domova důchodců Praha 4 - Háje. 
Zúčastnilo se celkem 9 domovů hl. m. Prahy: 
Bohnice, Donovalská, Kobylisy, Sněženková, 
Háje, dále přespolní Heřmanův Městec, Dob-
řichovice a Pyšely. Celkem bylo vystaveno 104 
soutěžních výrobků, 26 kolektivních prací. Sou-
těžilo celkem 111 tvořivých klientů, toho 99 žen 
a 12 mužů. Ze soutěžících byli nejstarší JUDr. 
Ladislav Hanuš, nar. 1907 (99 r.) a paní Kamila 
Kremrová, nar. 1909 (97 r.). Vernisáž zahájili pan 
prof. Radovan Lukavský a virtuózní houslista 
pan Jaroslav Svěcený.  Red.

PŘED ZÁKONEM  
JSME SI ROVNI
názor neziskové organizace
na zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., 
náměstkyně pro sociální práci ve SD

Bc. Nikola Macurová, 
manažer kvality SD

Obecně se říká „před zákonem jsou si všich-
ni rovni“ a toto od 1. ledna 2007 bude platit 
i na poli sociálních služeb, jelikož po mno-
ha letech přípravy nabude účinnosti zákon 
o sociálních službách, který musí respek-
tovat bez rozdílu všichni poskytovatelé so-
ciálních služeb na území ČR, ať už jde o pří-
spěvkové organizace státu, krajů, měst a ob-
cí či nejrůznější neziskové organizace aj. 
Schválení tohoto zákona je jistě průlomo-
vým momentem pro všechny poskytovate-
le, jelikož zákon s sebou přináší mnoho no-
vinek, které musí poskytovatelé služeb za-
vést a vykonávat v praxi. Základními cíli této 
právní normy je zajistit lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci, pomoc a pod-
poru prostřednictvím sociálních služeb a sta-
novit jasná pravidla pro jejich poskytování. 
Jak se na ustanovení zákona připravila 
Slezská diakonie, jako jedna z neziskovek, 
jejímž obecně známým posláním je posky-
tovat kvalitní sociální  a sociálně zdravot-
ní služby potřebným lidem na základě 
křesťanských hodnot?
Lidé v nepříznivé situaci si budou moci 
díky novému zákonu volit z nabídky služeb, 
které jim umožní žít v přirozeném a důstoj-
ném prostředí a to způsobem srovnatelným 
s běžnou společností. Zákon stanoví jednot-
livé druhy sociálních služeb a typy zařízení, 
v nichž mohou být služby poskytovány, defi-
nuje minimální rozsah jednotlivých služeb. 
Uživatel služby tedy bude vědět, co vše mu 
služba musí poskytnout. 
Úplnou novinkou je zavedení příspěvku na 
péči, který přísluší přímo osobě v nepřízni-
vé situaci. Tento příspěvek nahradí příspě-
vek na péči o osobu blízkou. Někteří posky-
tovatelé sociálních služeb se obávají, že 
lidé nebo jejich rodinní příslušníci (pokud 
obdrží takový příspěvek) si jej ponechají a 
zůstanou pak bez sociální pomoci. Výše 
příspěvku je podle nového zákona dána 
paušálně v návaznosti na jednotlivý stupeň 
závislosti osoby v nepříznivé situaci. Zákon 
rozlišuje celkem čtyři stupně závislosti od 
lehké až po úplnou závislost. Ve Slezské 
diakonii se snažíme uživatele našich služeb 
o tomto příspěvku informovat a pokud to 
charakter služby umožňuje, snažíme se 
spolupracovat také s rodinnými příslušníky 
či opatrovníky uživatelů.

Z důvodů nedostatku prostoru 
v tomto čísle jsme celý článek umístili 

na www.rezidencnipece.cz
Autorům i čtenářům se omlouváme.
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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

*publikováno v časopisu Sestra č. 4/2005

HARTMANN-RICO,
oficiální sponzor České 

urologické společnosti ČLS JEP


