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Bezdrátový přivolávací 
signalizační systém ETERO

C H A R A K T E R I S T I K A :

• snadná a rychlá instalace

• jednoduchost z hlediska obsluhy a použití

• nižší fi nanční náklady v porovnání 

s drátovými systémy

Z Á K L A D N Í  J E D N OT K Y  S Y S T É M U :

• signalizační tabule s 36 nebo100 vysílači

• pagery – přenosné signalizační přijímače

• stacionární tlačítkové a tahové vysílače

• zesilovač

• dálkový ovladač ve 2 provedeních

Základem systému je signalizační tabule 
umístěna v místnostech ošetřujícího 
personálu. K signalizační tabuli se rádi-
ovou cestou přenášejí volání z vysílačů 
umístěných v blízkosti ošetřovaných osob. 
Příjem volání potvrzuje akustický a optic-
ký signál. Zařízení napájí zdroj nízkého 
napětí. Pagery umožňují příjem signálu 
v libovolném místě objektu.

Flipol, spol. s r.o. Kontaktní osoba: Provozovna
Erbenova 811 Ing. Naděžda Pušáková 731 504 584 Příborská 333
739 61 Třinec Jiří Slovioček 737 245 554 738 02 Frýdek Místek 

www.etero.cz
Systém ETERO můžete vidět na mezinárodním veletrhu AMPÉR 2007 v Praze-Letňanech 
ve dnech 27. – 30. března, hala 2, stánek A 12.
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Co se zdá být 
honem na 
zajíce, může 
být jen boj
O PŘEŽITÍ

je velmi důležité

Pohlazení

Už několik let se vede diskuze o tom, zda střední zdravotničtí 
pracovníci (SZP) jsou v rezidenčních zařízeních sociálních služeb 
potřební, či nikoliv. Člověk by řekl, že již není o čem diskutovat, 
když to vyřešil zákon o sociálních službách. Zákon 108/2006 Sb. 
nejen že poskytování zdravotních služeb v rezidenčních službách 
legalizoval, ale stanovil, že se bude jednat o službu hrazenou 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přesto je, zejména 
ze strany odborů, stále slyšet velice emotivní stanoviska o tom, že 
„na zdravotníky v ústavech je pořádán hon“. 

Dostal jsem dokonce od odborářů kontakty na několik ústavů, 
kde mělo vedení razantně snížit počty SZP a tím potažmo ohro-
zit kvalitu poskytovaných služeb. Již v loňském roce jsem některé 
z těchto ústavů kontaktoval (nejen ředitele, ale i pracovníky, jichž 
se personální opatření dotkla). Odpovědi byly různé, někde sku-
tečně výrazně snížili počet SZP (v Domově Linda dokonce až na 
jednu jedinou pracovnici), někde se jednalo o snížení o dvě, tři 
pracovnice, jinde snižování stavu SZP zůstávalo jen na úrovni 
úvah. Ptal jsem se paní ředitelky, která dvě SZP nahradila pracov-
níky sociální péče, co jí SZP udělaly, že je „zlikvidovala“.  Řekla mi 
doslova: „Mě nemůže nikdo podezírat, že bych byla na SZP vysa-
zená, vždyť já jsem původním povoláním taky SZP, ale spočítala 
jsem si, že tolik SZP, kolik jsme jich měli, nepotřebujeme.“
S jistou dávkou škodolibosti jsem se rozhodl letos zavolat někte-
rým ředitelům znovu a zeptat se jich, jestli jim ty propuštěné SZP 
teď nechybí, když budou „snášet zlatá vejce“ v podobě peněz od 
zdravotních pojišťoven za ošetřovatelské výkony. Byl jsem překva-
pen, když paní ředitelka z Domova Linda řekla, že ty ošetřovatel-
ské výkony, které se u nich dělají, těžko zaplatí i tu jednu jedinou 
SZP, která ve stavu zůstala. Ptal jsem se proto i v jiných ústavech, 
o nichž jsem věděl, že výrazně snižovaly stavy SZP. Např. v ÚSP 
Raspenava. Ptal jsem se pana ředitele, jestli ho teď, kdy budou 
SZP přinášet ústavu peníze ze zdravotních pojišťoven, nemrzí, že 
jich tolik v loni „zrušil“.  „Nebude“, ubezpečil mě, „my jsme totiž 
nerušili SZP jen tak, ale udělali jsme si nejdříve inventuru veške-
rých prací, které se v ústavu dělají, v porovnání s tím, zač jsou 
pracovníci placeni a pak teprve jsme řešili organizační strukturu. 
Takže máme po redukci tolik SZP, kolik je jich potřeba na ty výko-
ny, které děláme.“
Slyšel jsem však také velice opatrný, ale věcný názor ředitele jed-
noho velkého domova, který mi řekl, že nemůže neustále měnit 
počty SZP podle toho, jak se u nich bude „zhoršovat“ či „zlepšo-
vat“ klientela a tudíž zvyšovat či snižovat počet ošetřovatelských 
výkonů, i když mu úhrady od zdravotních pojišťoven všechny SZP 
nepokryjí. Propuštěné zkušené SZP by pak v případě zvýšené 
potřeby těžko sháněl, zejména proto, že o práci SZP v domovech 
pro seniory velký zájem není, ani se za tuto práci nenabízejí závrat-
né platy. Řekl však taky, že ta rezerva v počtu SZP má nějakou eko-
nomickou hranici, která musí být pro domov únosná.

Takže jaký je správný počet SZP v ústavu? Je na to nějaký výpočet? 
Zná na to někdo odpověď? Zdánlivě neřešitelný problém. Přesto 
si myslím, že na všechny položené otázky lze odpovědět. Kdo oče-
kává, že na tyto otázky může dát odpověď ministerstvo, zřizovatel 
nebo dokonce zdravotní pojišťovna, mýlí se. Jediný, kdo může na 
všechny tyto otázky dát správnou odpověď, je ředitel daného zaří-
zení, a já dodávám, na základě kvalifikované analýzy a znalosti 
místních podmínek.
Bylo by dobré, aby si toto uvědomili nejen ředitelé ústavů, ale 
i někteří zřizovatelé, kteří si myslí, že ústavy lze řídit na základě 
vrchnostenských dekretů. Naštěstí jich mnoho není.

Karel Štěrba

Od malička jsem se cítila dobře se starými lid-
mi. V mém dětství to byla taková sluníčka. Za 
mou venkovskou babičkou jezdili pravidelně 
synové a dcery, aby ji pohladili a potěšili. Jez-
dili z daleka. Mně se to moc líbilo. Škoda, že je 
to teď tak vzácné. Také proto hrajeme text Ivy 
Klestilové „Usměj se mami“, aby o tom přemýš-
leli staří i jejich děti, aby se naučili si vyjít vstříc. 
Proto Pánbu ten život stvořil. Šťastná rodina je 
základ. Rodiče musí chápat své děti a děti je 
musí častěji pohladit. Kéž by jim k tomu tohle 
představení pomohlo. Usměj se mami se hraje 
v Divadle 90 U Valšů, Karolíny Světlé 18.

Luba Skořepová

Divadlo 90 U Valšů
Téma „stáří“ není výsekem či jen jednou částí 
světa kolem nás. Je to téma, ve které ústí všech-
na ostatní témata. Člověk je věčně doplňující 
skládačka, která mnohdy ani nemusí být dokon-
čená - jestli je vůbec možné, aby dokončená kdy 
byla. Den po dni, zkušenost po zkušenosti do nás 
život vkládá nové a nové dílky, které nás dotváře-
jí. Ať už je nám dvacet, padesát nebo sto. „Stá-
ří“ není nic „vedlejšího“, něco, co se člověka do 
určitého okamžiku netýká. Všichni stárneme, 
čas letí, uvědomujeme si to den co den. Co bylo 
- odešlo, co bude - nevíme. Člověk žije v promě-
nách, formuje se a vytváří od začátku života do 
jeho konce. Zachytit onu „proměnnou“ - to je cíl 
dramaturgické koncepce Divadla 90 U Valšů.
Divadlo 90 tedy pokračuje ve své snaze vytvo-
řit vlastní specifický repertoár, a nabízet ho za 
přístupnou cenu, v přístupném čase, přístupné-
mu publiku. Pravidelně hrajeme ve dvojím čase 
- v „seniorsko-studentském“ (16:00) a typicky 
„večerním“ (19:30).
„Usměj se mami“ Ivy Klestilové  je již třetí premi-
érou třetí sezóny a rozhodně není poslední!

Kateřina Krobová, www.zivot90.cz

Luba Skořepová a Libuše Švormová
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O MANIFESTACI 
o 3 miliardách Kč 
o petici 
Dnes je to takřka na den čtvrt ro-
ku, kdy jsme se setkali na Malo-
stranském náměstí při manifes-
taci, kterou společně svolali Ná-
rodní rada ZP, OSZSP ČR, Unie za-
městnavatelských svazů a EURAG. 
Z této manifestace odnesli zástup-
ci organizátorů do Poslanecké 
sněmovny PČR petici k problému 
„chybějících“ 3 mld. Kč na apli-
kaci nového zákona o sociálních 
službách. 
V této souvislosti jsme oslovili 
paní Dagmar Žitníkovou, mís-
topředsedkyni OSZSP ČR, pana 
Václava Krásu, předsedu Národ-
ní rady zdravotně postižených, 
a Ing. Pavla Duška, předsedu sva-
zu zaměstnavatelů. Zde přináší-
me položené otázky i odpovědi na 
ně. Bohužel bez stanoviska Ing. 
Duška, který se ze zdravotních 
důvodů omluvil. (red.)

Jak s tříměsíčním odstupem hod-
notíte výsledek zmíněné petice?

V. Krása – Petice na podporu sociál-
ních služeb byla úspěšná a měla svůj 
význam. Všichni poslanci měli mož-
nost se podrobně seznámit s tím, 
proč chceme navýšit prostředky na 
sociální služby o 3 mld. Kč. Při pro-
jednávání státního rozpočtu téměř 
všichni poslanci podpořili finanční 
posílení sociálních služeb.

D. Žitníková – Petice nevyřešila zce-
la úplně problémy s financováním 
sociálních služeb, což se ani nedalo 
očekávat. Jejím obrovským přínosem 
bylo spíše to, že se problematika soci-
álních služeb dostala do povědomí 
jak politické reprezentace, tak široké 
veřejnosti. Politici napříč jednotlivý-
mi stranami se zcela vzácně shodli 
na tom, že je potřeba do systému při-
dat více financí. 

Podařilo se, aby „chybějící“ 
3 mld. Kč došly, kam dojít měly?

V. Krása – Ano, o 3 mld. Kč byla posí-
lena položka rozpočtu MPSV ČR urče-
ná na dotační řízení pro poskytovate-
le sociálních služeb.

D. Žitníková – Politické strany se 

sice shodly na  dofinancování soci-
ální péče chybějícími třemi miliarda-
mi, a peníze se ve státním rozpočtu 
našly, ale… Z prvních šetření vyplývá, 
že na aplikaci zákona o sociálních 
službách do praxe jsou málo i ty tři 
přidané miliardy. Z prvních reakcí 
od poskytovatelů ovšem vyplynuly 
na povrch znepokojující informa-
ce. Mnoho poskytovatelů sociálních 
služeb je téměř na pokraji ekono-
mické katastrofy. Rozdělené dotace 
z MPSV nepokrývají ani základ-
ní potřeby těchto zařízení. Dotace 
dostalo necelých 70 % žadatelů.

Kde vidíte v současné době nej-
větší problémy s naplňováním 
ustanovení nového zákona o so-
ciálních službách? Popř. jak chce-
te pomoci při řešení těchto pro-
blémů?

V. Krása – Největší problémy zákona 
o sociálních službách spatřuji pře-
devším v neexistenci vzdělávacích 
nástrojů pro pracovníky v sociálních 
službách a také v poměrně velkém 
růstu výdajů na příspěvek na péči. Je 
zřejmé, že se tímto problémem bude-
me muset zabývat.

D. Žitníková – Mimo problém nedo-
statku financí vidíme další problémy 
i ve stále chybějící legislativě. K záko-
nu o sociálních službách nebyl vydán 

prováděcí předpis, který by upravo-
val bližší podmínky pro dotace. Pro-
blémy vidíme i ve vykazování výkonů. 
Domníváme se, že zvolený úhradový 
systém není nejšťastnějším řešením. 
Vykazování jednotlivých výkonů je 
administrativně náročné a zdravot-
nický personál se část času věnuje 
„papírové práci“ místo klientovi... 

Neobáváte se v souvislosti s uva-
žovanými škrty ze strany MF ČR, 
že budou na aplikaci nového 
zákona o sociálních službách 
chybět další miliardy?

V. Krása – Zatím nemám žádné sig-
nály o tom, že by v příštím roce byly 
výdaje na sociální služby nějakým 
způsobem kráceny.

Máte pocit, že se po 1. 1. 2007 po-
stavení pracovníků v sociálních 
službách zlepšilo?

D. Žitníková – V některých krajích 
ještě před „spuštěním“ zákona a před 
tím, aniž by si vedoucí jednotlivých 
zařízení ověřili, jaká bude situace, 

nastal opět „hon“ na zdravotní sest-
ry. V rozporu s proklamovaným zvy-
šováním kvality služeb byl připraven 
scénář převodu zdravotních sester 
na pracovníky v sociálních službách. 
Vedení některých zařízení připravilo 
pro zdravotní sestry „zvláštní“ pracov-
ní smlouvy, kde měly pracovat na půl 
úvazku jako zdravotní sestry a napůl 
úvazku jako pracovnice v sociálních 
službách dle potřeb klientů. OS samo-
zřejmě s tímto krokem nesouhlasil 
a po jednáních s krajskými zastupite-
li bylo od tohoto záměru upuštěno...

POZNÁMKA REDAKCE:
Odpovědi paní Dagmar Žitníkové 
jsou redakčně kráceny. 
Text v plném rozsahu je umístěn 
na webových stránkách časopisu 
www.rezidencnipece.cz.

ale i o tom, jak se liší názory 
a postoje „spojenců“

Z prvních šetření vyplývá, 
že na aplikaci zákona 

o sociálních službách do praxe 
jsou málo i ty tři přidané 

miliardy.

Foto z manifestace

Václav Krása, předseda NRZP

www.rezidencnipece.cz
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V čem vidíte největší aktuální pro-
blémy související s aplikací záko-
na o sociálních službách v praxi?

Zákon o sociálních službách, v porov-
nání se situací v předchozích letech, 
mění dramaticky toky financí. Stát 
totiž začíná poskytovat pomoc přímo 
jednotlivým lidem, a ti si sami budou 
vybírat služby. Původně proudily 
peníze ze státní pokladny zejména 
prostřednictvím dotací do sociálních 
zařízení. V nové situaci bude velmi 
důležité, aby lidé vydávali tyto peníze 
skutečně na služby, třeba různé pova-
hy, tedy i na služby domácí péče. 
S tím souvisejí i dotace jednotlivým 
zařízením. Na ministerstvu jsme se 
zabývali více než 4 tisíci žádostí o 
dotace. Peníze jsme rozdělovali ve 
spolupráci s krajskými úřady, ale 
požadavků bylo o několik miliard víc, 
než kolik jsme měli k dispozici. Cel-
kem ze státní pokladny letos vydáme 
7 miliard korun na dotace poskytova-
telům služeb a téměř 9 miliard na pří-
spěvky na péči, které dostává ročně 
asi 220 tisíc lidí. Podle dosavadních 
poznatků se mi zdá, že většina zaří-
zení podhodnotila příjem od klientů. 
Jako další zdroj příjmů by měla být 
pomoc od zřizovatelů. Stát vlastní jen 
pět rezidenčních zařízení, a ta nedo-
stávají žádné dotace. Ostatní zařízení 
zřizují kraje, obce a neziskové organi-
zace. Pro úplnost bych rád uvedl, že 
kraje získaly letos v dotacích více než 
4,2 miliardy korun, obce téměř mili-
ardu a neziskové organizace skoro 
1,5 miliardy korun. Dotaci zdravotnic-
kým zařízením na letošní rok odha-
dujeme na půl miliardy a terénním 
a ambulantním službám 1,1 miliardy 
korun.

Jakým způsobem na tyto problé-
my chcete reagovat?

V mnoha Domovech důchodců byd-
lí lidé, kteří nedostávají žádný pří-
spěvek na péči, protože ji vlastně 
nepotřebují. Jsou totiž soběstační, 
většinou si i sami vaří a potřebují 
jen úklid, topení či prádelnu. Takové 
zařízení nedostává dotace, a proto se 
dostává do finančních potíží. Aby si 
zvýšily příjmy, nabízejí klientům dal-
ší služby, ale ti o ně většinou nestojí. 

Dotace by mohly 
napříště rozdělovat 
kraje 
Vážený pane ministře, cílovou skupinou čtenářů časopisu Rezidenční 
péče je management poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb, 
který musí od 1. 1. 2007 řešit řadu problémů souvisejících s aplikací 
nového zákona o sociálních službách v reálných podmínkách. Jsou 
to oni, kdo musí hledat kompromisy mezi tím, jak bez nepříznivého 
dopadu na kvalitu poskytovaných služeb vyjít s dotačními prostředky, 
kterých je pro rok 2007 výrazně méně, než činila suma uplatněných 
požadavků. 
Pochopitelně chtějí vědět, jestli se tyto problémy budou řešit, jak 
se budou řešit a v jakém časovém horizontu. Proto bych Vás chtěl 
požádat o odpověď na tři následující otázky s těmito problémy souvi-
sející.

Těmto zařízením pomáhají překleno-
vací dotace, ale je jasné, že se budou 
muset transformovat. Třeba na Penzi-
ony pro starší. To jsou ubytovací zaří-
zení, v nichž klient platí jen nájem, a 
služby se nakupují z terénu. Například 
odvoz prádla na vyprání, dovoz jídla 
atd. Přirozeně by se na financování 
takového zařízení měla kromě zřizo-
vatele podílet i rodina klienta. Jinak 
bychom měli dvě kategorie občanů. 
Jedni by bydleli sami doma nebo u 
své rodiny bez státní dotace a druzí 
by bydleli s podporou státu a obce. 
Jiná rezidenční zařízení se mění 
v Domovy seniorů, které se zaměřují 
skutečně na sociální péči o lidi, kte-
ří ji opravdu potřebují. Platí si ji sami 
klienti, kteří mají jednak svůj příjem 
a jednak od státu příspěvek na sociál-
ní služby. Předpokládáme, že během 
několika let zmizí pořadníky na přije-
tí do rezidenčních zařízení.
Transformace sociálních služeb bu-
de probíhat několik desítek let v kon-
textu přirozeného vývoje pobytových 
sociálních služeb. Koncepce, kterou 
nyní schválila vláda, představuje pře-
devším změnu dotační politiky v ob-
lasti investic, a to odklon od rozsáh-
lého budování ústavní sociální péče 
a větší podpora investicí do rozvoje 
terénních a ambulantních služeb. 
Dále to znamená zaměřit se na huma-
nizaci stávajících pobytových zaříze-
ní a jejich postupné „rozpouštění“ do 

přirozené sítě služeb v komunitě. Klí-
čovým finančním zdrojem pro trans-
formační kroky v rezidenčních zaříze-
ních sociálních služeb jsou v období 
2007 – 2013 prostředky z evropských 
fondů. 

Na jakých principech bude posta-
veno nařízení vlády, podle něhož 
by měly být poskytovány jednot-
livým poskytovatelům sociálních 
služeb dotace na jejich činnost od 
r. 2008?

Dotace zařízením, která se starají 
o postižené a bezmocné lidi, by od 
příštího roku mohly místo našeho 
ministerstva rozdělovat kraje. Umož-
nila by to novela zákona o sociál-
ních službách, kterou jsme již začali 
připravovat. Mohla by přehodnotit 
i výši příspěvků pro postižené s urči-
tými handicapy. Dospělí totiž dostá-
vají 2000, 4000 či 8000 korun a děti 
3000, 5000 a 9000 korun podle své 
závislosti na pomoci. Nejvyšší dávka 
- 11.000 korun - se přiděluje jen nej-
těžším případům. Ukazuje se, že zra-
kově postižení zřejmě na současné 
nastavení systému doplácejí a vyšší 
příspěvky nezískají. Současná norma 
je také napsána spíš „na míru dospě-
lým, ne rodinám s dětmi“. Například 
postihuje rodiče, kteří pečují o své 
postižené dítě a nedají je do ústavu. 
To chceme změnit. (red.)

R
e
d

a
kč

n
í informace

Odborná pracovní skupina (Mgr. Olga Janýrová, Ing. Iva Merhautová, Jana 
Šnýdrová, MUDr. Libor Svět MBA a JUDr. Eduard Kaplan) která vypracovala 
variantní návrhy registračních listů ošetřovatelských výkonů poskytovaných 
v nové autorské odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních službách, při-
pravila k této problematice odborné semináře, které budou probíhat ve všech 
regionech ČR. Přednášeny budou dva typy seminářů. První bude zaměřen na 
podrobný výklad problematiky vykazování výkonů odbornosti 913 – všeobec-
ná sestra v sociálních službách a je určen pro zdravotnický personál, jež bude 
poskytovanou péči dokumentovat a vykazovat. 
Druhý seminář bude určen ředitelům (managementu) pobytových zařízení 
sociálních služeb a jeho náplní budou obecné informace k vykazování odbor-
nosti 913 a rozbor ustanovení Vzorové zvláštní smlouvy se zřetelem na jejich 
dopady v praxi. 

Termíny seminářů a další informace budou uveřejněny na webových 
stránkách časopisu: www.rezidencnipece.cz a sociálních odborech 
krajských úřadů.

Rozhovor s ministrem práce a sociálních 
věcí RNDr. Petrem Nečasem
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Průběžná zpráva o dotačním řízení MPSV v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, MPSV, Praha 2007,

DOTAČNÍ  Ř ÍZENÍ

Dostali jsme, 
co jsme chtěli (?)
Na následujících stránkách přinášíme dva různé úhly pohledu  k prvnímu střetu naživo s no-
vým zákonem – k dotačním řízením.  Materiál doc. ing. Průši je pohledem analytika a posuzuje 
dotační řízení a jeho výsledky z hlediska statistického a formálního, z údajů které vyhodnotilo 
MPSV. 
Druhý materiál se pokusil nahlédnout do „terénu“. V anonymní anketě, kterou jsme rozeslali 
cca 200 poskytovatelům (namátkově), jsme zjišťovali, jak výsledky a průběh dotačního řízení 
vnímali žadatelé o dotaci. Děkujeme všem, kteří nám odpověděli (cca 50 zařízení) za velmi pod-
nětné odpovědi. Vyhodnocení ankety přinášíme na straně 6.  (red.)

Všichni jsme v loňském roce s povdě-
kem přijali skutečnost, že po cca 
15letém úsilí byl konečně přijat nový 
zákon o sociálních službách. Jakkoli 
k zákonu má každý z nás řadu připo-
mínek a neskrývá v sobě množství 
nepříznivých reakcí, je potřeba si 
uvědomit, že se dnes sociální služby 
v naší zemi mohou řídit moderní 
právní úpravou, která je ve svých 
zásadních principech plně srovna-
telná s legislativou řady evropských 
zemí. Nedostatky, které v sobě zákon 
skrývá, lze v legislativním proce-
su odstranit, příslušná ustanovení 
mohou  být – a zcela jistě také budou 
– novelizována. 
Jedním ze zcela nových prvků záko-
na je otázka financování sociálních 
služeb. Vedle příspěvku na péči 
zákon ve svém § 111 stanoví, že pro 
financování zajištění poskytování 
sociálních služeb budou poskytová-
ny dotace ze státního rozpočtu těm 
poskytovatelům, kteří jsou zapsáni 
v registru s tím, že prováděcí právní 
předpis stanoví bližší podmínky pro 
stanovení výše a účelu dotace, jejího 
členění a způsobu poskytování. Zpra-
cování tohoto nařízení vlády se před-
pokládá v letošním roce, pro aktivity 
poskytovatelů sociálních služeb byly 
poskytovány dotace v zásadě podle 
schémat, která z uplynulých let znají 
velmi dobře především poskytovate-
lé z řad nestátních neziskových orga-
nizací.

Zkusme nejprve výsledky tohoto 
dotačního řízení 
shrnout: 

Pro rok 2007 jsou na dofinancování 
běžných výdajů poskytovaných soci-
álních služeb ve státním rozpočtu 
určeny finanční prostředky ve výši 
6 986 mil. Kč, přičemž celkový objem 
požadavků uplatněných ze strany 
žadatelů o dotaci byl ve výši 10 069 
mil. Kč, tzn. že MPSV mohlo vyho-
vět pouze 69 % z celkového objemu 
požadavků poskytovatelů.
Pokud bychom analyzovali tyto cha-
rakteristiky podle základních typů so-
ciálních služeb, zjistíme, že celkové 
požadavky na dotaci na služby soci-
ální péče byly uspokojeny z 69,3 % 
(celková výše dotace na tyto služby 
činí 5 912 mil. Kč), na služby sociální 
prevence z 52,1 % (celková výše dota-
ce činí 594 mil. Kč) a na sociální pora-
denství z 50,9 % (celková výše dotace 
činí 201 mil. Kč).

Z hlediska jednotlivých 
druhů sociálních služeb 
byly nejvíce podpořeny:

• domovy pro osoby se zdravotním 
postižením z 84,2 % (celková výše 
dotace činí 1 806 mil. Kč),

• týdenní stacionáře ze 77,8 % (cel-
ková výše dotace činí 101 mil. Kč),

• terapeutické komunity ze 75,4 % 
(celková výše dotace činí 17 mil. 
Kč),

• domovy pro seniory ze 74,3 % (cel-
ková výše dotace činí 2 736 mil. 
Kč),

• domovy se zvláštním režimem rov-
něž ze 74,3 % (celková výše dotace 
činí 483 mil. Kč).

Naopak nejméně byly 
podpořeny:

• průvodcovské a předčitatelské 
služby z 24,4 % (celková výše dota-
ce činí 2,4 mil. Kč),

• pečovatelská služba z 31,0 % (cel-
ková výše dotace činí 270 mil. Kč),

• domy na půl cesty ze 40,5 % (celko-
vá výše dotace činí 15 mil. Kč),

• osobní asistence ze 41,7 % (celko-
vá výše dotace činí 78 mil. Kč).

Žádná dotace nebyla poskytnuta na 
poskytování sociálních služeb ve zdra-
votnických zařízení ústavní péče.
Velmi zajímavé hodnoty zjistíme, 
pokud porovnáme míru uspokojení 
jednotlivých požadavků na jednot-
livé typy služeb v závislosti na typu 
poskytovatele služby (viz tabulka). Je 
zřejmé, že z výsledků dotačního říze-
ní jsou nejspokojenější příspěvkové 
organizace, které jsou zřizovány kraji 
a které poskytují služby sociální péče, 
jejichž požadavky byly uspokojeny 
z 82,8 % (celková výše dotace činí 
4 204 mil. Kč). V naprosté většině pří-
padů se jedná o ústavy sociální péče 
pro staré a zdravotně postižené obča-
ny, jejichž požadavky na dotaci byly 

Zamyšlení nad dosavadními výsledky 
dotačního řízení v oblasti poskytování 
sociálních služeb  doc. ing. Ladislav Průša, CSc.
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v tomto rozsahu pokryty. Nejnižší mí-
ru uspokojení požadavků vykazují 
obchodní společnosti, jejichž poža-
davky na dotaci na služby sociální 
péče byly uspokojeny z 2,7 % (celková 
výše dotace činí 1,1 mil. Kč). Přestože 
z tohoto přehledu není zřejmé, jaké je 
portfolio sociálních služeb poskytova-
ných jednotlivými zřizovateli, rozdíly, 
které jsou z hlediska míry uspokojení 
požadavků jednotlivých typů posky-
tovatelů, jsou zarážející.

K nejčastějším chybám, které se 
objevovaly v jednotlivých žádos-
tech, podle citované zprávy patři-
ly zejména tyto skutečnosti:

• popis služby v žádosti neodpovídal 
definici a vymezení služby podle 
zákona,

• služba nenaplňovala veškeré po-
vinné základní činnosti (např. pe-
čovatelská služba obsahuje 5 po-
vinných základních činností, v řadě 
případů však pečovatelská služba 
byla zaměřena pouze na poskytnu-
tí stravy – rozvoz  obědů),

• nedostatečné zdůvodnění potřeb-
nosti služby,

• v rozpočtu služby nebyla zohledně-
na předpokládaná výše úhrady ze 
strany uživatelů služby, nebo tato 
úhrada byla v kontextu popisu 
služby značně poddimenzována,

• obdobně zejména v případě pečo-
vatelské služby a osobní asisten-
ce byly značně  poddimenzovány 
úhrady od uživatelů služby, 

• nedostatečné zdůvodnění položky 
rozpočtu.

Pomineme-li administrativní nedo-
statky, jichž se zcela nepochybně 
řada poskytovatelů sociálních služeb 
při sepisování žádosti o poskytnu-
tí dotace dopustila, je nezbytné při 
hodnocení výsledků dotačního 
řízení mít na zřeteli především 
tyto skutečnosti:
1. Všichni poskytovatelé sociálních 

služeb museli podat žádost o 
poskytnutí dotace prostřednictvím 

příslušných krajských úřadů na 
MPSV nejpozději do 31. srpna 2006, 
tedy v období, kdy nebyla známa 
skutečná výše úhrady za pobyt a 
stravu v pobytových zařízeních, ani 
úhrad za ostatní poskytované úko-
ny. Přestože návrh vyhlášky, která 
výši úhrad upravovala, byl diskuto-
ván v rámci připomínkového říze-
ní, většina poskytovatelů vyhlášku 
neznala a nemohla se proto při 
sestavování rozpočtu pohybovat 
v relacích, s nimiž uvažovalo MPSV 
při hodnocení jednotlivých žádostí 
o dotace. Navíc na základě výsled-
ků připomínkového řízení byly 
maximální výše úhrad zvýšeny, 
vyhláška č. 505/2006 Sb. byla uve-
řejněna ve Sbírce zákonů 29. listo-
padu 2006.

2. V rámci II. fáze reformy veřejné 
správy přešly zřizovatelské kom-
petence k zařízením poskytujícím 
sociální služby ze zrušených OkÚ 
do samosprávné působnosti krajů 
a měst. Vzhledem k množství nevy-
řešených vztahů mezi státní sprá-
vou a samosprávnými orgány při 
poskytování veřejných služeb byly 
jednotlivé kraje a města „motivo-
vány“ snahou získat maximální 
objem finančních prostředků ze 
státního rozpočtu tak, aby na zajiš-
tění provozu vlastních zařízení se 
mohly podílet pouze v minimál-
ním rozsahu. Tato skutečnost byla 
posílena tím, že kraje ani obce 
neznaly svoje rozpočty na letošní 
rok, přičemž bylo známo, že na 
zabezpečení „rozjezdu“ nového 
zákona nejsou v návrhu zákona o 
státním rozpočtu vyčleněny dosta-
tečné finanční prostředky.

3. V úvahu je nutno vzít typickou čes-
kou vlastnost, která se projevuje 
při přípravě každého rozpočtu – 
„když chci získat 100, musím si říci 
o 130“. Z tohoto pohledu je možno 
říci, že na realizaci dotačního říze-
ní byly v zásadě vynaloženy dosta-
tečné finanční prostředky, neboť 
celkové požadavky na dotaci byly 
uspokojeny z necelých 70 %. Otáz-

kou však zůstává skutečné rozdě-
lení celkového objemu finančních 
prostředků mezi jednotlivé druhy 
služeb.

V tomto smyslu se lze domnívat, že 
finanční prostředky v rámci dotač-
ního řízení byly orientovány na krytí 
důsledků nepříliš šťastně stanove-
ných přechodných ustanovení záko-
na a nikoli na potřebnou transforma-
ci celého systému sociálních služeb, 
zejména na podporu rozvoje terén-
ních sociálních služeb. Transforma-
ce zvýšení důchodu pro bezmocnost 
do příspěvku na péči se neukazuje 
jako šťastná, neboť např. v někte-
rých domovech důchodců (použije-
me-li dřívější terminologii) až 30 % 
klientů nemělo do konce loňského 
roku přiznáno žádné zvýšení důcho-
du pro bezmocnost (a neřešme, proč 
tedy v tomto typu zařízení jsou), 
z některých obcí se již ozývají signá-
ly, že příspěvek na péči je vyplácen 
zhruba dvojnásobnému množství 
klientů, kteří jsou klienty některé 
z poskytovaných sociálních služeb. 
V tomto kontextu je zřejmé, že řeše-
ní, které bylo zvoleno v rámci přípra-
vy věcného záměru zákona o sociální 
pomoci na přelomu let 1997 a 1998, 
kdy se předpokládalo, že všichni oby-
vatelé ústavních zařízení dostanou 
v okamžiku nastartování nového sys-
tému financování sociálních služeb 
ze zákona přiznán příspěvek na péči 
v nejvyšší výměře, bylo podstatně 
efektivnější. Ačkoli na jedné straně by 
bylo na přípěvku na péči vynaloženo 
více finančních prostředků, finanční 
prostředky v rámci dotačního řízení 
by bylo možno použít k rozvoji tolik 
chybějících terénních sociálních slu-
žeb a tak nastartovat transformaci 
celého tohoto systému.

Považuji za nezbytné se zastavit ješ-
tě několika poznámkami nad tím, 
proč v rámci dotačního řízení byly 
ve velmi malém rozsahu uspokojeny 
požadavky na dotaci od organizací 
poskytujících pečovatelskou službu. 

 
 
 

dotace celkem
z toho

služby sociální péče služby sociální prevence sociální poradenství

mil. Kč % z požadavku mil. Kč % z požadavku mil. Kč % z požadavku mil. Kč % z požadavku

svazek obcí 0,3 20,6 0,3 20,6 0,0 . 0,0 .

přísp. org. zřizovaná krajem 4 294,8 82,7 4 203,9 82,8 25,6 77,0 65,2 81,8

přísp. org. zřizovaná obcí 951,6 49,8 945,5 50,5 3,2 11,0 2,9 34,4

církevní právn. osoba 561,2 59,0 387,7 61,0 157,4 56,6 16,1 43,6

fyzická osoba 6,4 18,4 4,6 14,9 0,6 36,6 1,2 52,4

město, obec, org. složka 23,4 12,5 21,0 13,5 2,0 8,2 0,5 5,6

o.p.s. 137,3 49,5 71,4 44,3 53,9 55,7 12,0 61,5

obch. spol. 1,1 2,7 1,1 2,7 0,0 . 0,0 .

obč. sdružení 729,6 49,6 275,2 49,6 351,2 51,9 103,2 43,1

zdravotnické zařízení 1,1 20,2 0,9 18,3 0,2 83,1 0,0 0,0

celkem 6 706,7 66,6 5 911,7 69,3 594,1 52,1 201,0 50,9

je umístěna na www.rezidencnipece.cz.
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Jednou z nejčastějších věcných 
chyb, jichž se dopouštěli podle cito-
vané zprávy předkladatelé žádostí 
o poskytnutí dotace, byla skuteč-
nost, že služba nenaplňovala veškeré 
povinné základní činnosti, tzn. v pří-
padě pečovatelské služby 5 základ-
ních činností, které jsou uváděny 
v § 40 odst. 2 zákona. Nechci se pouš-
tět do širokých rozborů právních 
souvislostí ani do výkladu zákona, 
nicméně pokud jsou sociální služ-
by poskytovány od nového roku na 
základě smlouvy, záleží na uživateli 
služby – a podle mého názoru to platí 
zejména v případě terénních služeb 
– jaký rozsah služeb si od poskytova-
tele služby objedná a tedy i zaplatí. 
Nikdo tedy nemůže uživatele pečova-
telské služby, který si chce objednat 
pouze dovoz oběda, nutit k tomu, že 
si musí objednat ještě zbývající 4 úko-
ny. Je proto zcela logické, že nabídka 
jednotlivých poskytovatelů pečovatel-
ské služby nemusí obsahovat všechny 
citované úkony, ale jednotliví posky-
tovatelé mohou poskytovat pouze 

úkony, o které je mezi uživateli zájem, 
popř. na poskytování těchto úkonů 
se mohou podle požadavků a zájmu 
klientů specializovat (poskytovatel X 
se bude specializovat na poskytování 
stravy, poskytovatel Y na pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, posky-
tovatel Z na pomoc při osobní hygi-
eně). V tomto smyslu se domnívám, 
že použitý způsob hodnocení žádostí 
byl neodůvodněně striktní a nereflek-
toval na skutečný stav v praxi. Navíc 
je nutno zdůraznit, že u naprosté vět-
šiny úkonů pečovatelské služby došlo 
v porovnání s předchozím právním 
stavem k dosti razantním změnám 
sazeb úhrad za jednotlivé úkony, o 
němž většina poskytovatelů pečova-
telské služby nebyla dostatečně infor-
mována, a proto s ním ani při tvorbě 
svých rozpočtů a následně žádostí 
nepočítala.

Předchozí řádky nevyzněly moc 
pozitivně, nicméně každý článek má 
tři části – úvod, stať a závěr. Zatímco 
v úvodu a v závěru jsou zvýrazněna 

– zpravidla velmi krátce – poziti-
va hodnoceného jevu, ve stati jsou 
– zpravidla velmi dlouze – kriticky 
hodnoceny získané poznatky a je 
upozorňováno na některé další sou-
vislosti, které nebyly pravděpodob-
ně dostatečně vzaty v úvahu. Přichá-
zím tedy k závěru – co pozitivního 
nakonec? Znovu musím konstato-
vat, že sociální služby jsou konečně 
poskytovány podle moderní právní 
úpravy, která je srovnatelná s vyspě-
lými evropskými zeměmi. O tom, 
že jednou přijatý zákon není static-
ký, ale dynamický dokument, svěd-
čí m.j. to, že již dnes existuje zákon 
č. 29/2007 Sb., který s platností od 
20. února t. r. mezi zařízení soci-
álních služeb zařazuje intervenční 
centra a který realizuje i některé dal-
ší dílčí otázky. V současné době se 
připravují další pozměňovací návr-
hy a lze proto očekávat, že v jejich 
rámci budou řešeny i ty otázky, nad 
nimiž jsem se v předchozích řádcích 
pokusil stručně zamyslet.

�

Anketa o dotačním řízení  Ing. Vladimír Hanzl

Redakce Rezidenční péče uskutečnila anketu o 
výsledcích dotačního řízení v oblasti poskytování 
sociálních služeb. Anketa obsahovala 3 otázky:
1) Z kolika procent byl uspokojen požadavek vašeho zaří-

zení na výši dotace?
2) V případě, že méně než 100 %, jakým způsobem pokry-

jete chybějící finanční prostředky?
3) Kde vidíte klady – zápory dotačního řízení?

Anketa byla anonymní a její výsledky byly zpracovány 
metodou obsahové analýzy.

Uspokojení požadavků na finanční prostředky bylo 
následující:
(v počtech odpovídajících)

100 %         1                        
90 – 99 %  3                        
80 – 89 %   16                        
70 – 79 %    10                      
50 – 69 %     9                       
30 – 49 %     6
10 – 29 %     3                  
0 %              5

Způsob pokrytí chybějících prostředků
(odpovídající uváděli  více možností)

Zvýšení dotace od zřizovatele 14
Zvýšení plateb od klientů                 13
Účast v dalších grantových řízeních   7
Hledání sponzorů                                          7
Nárůst příspěvku na péči                         6
Nárůst plateb od zdravotních pojišťoven        5
Omezení služeb                                     5
Žádost na MPSV o přehodnocení dotačního řízení  5
Zvýšení příjmů z vlastní činnosti             4

Zapojení rezerv                                             4
Úspory v oblasti nákladů                          4
Zřizovatel navýšil příjmy                          3
Úspory v oblasti údržby                        3
Snížení mezd zaměstnanců                          2
Propouštění zaměstnanců                                      1
Ukončení činnosti zařízení                                        1

Zvýšení dotací od zřizovatelů jde často na úkor jiných  
aktivit obcí – např. byla zrušena plánovaná oprava komu-
nikace. Někteří  zřizovatelé jednoduše navýší plánované 
příjmy, aniž by určili, jak je má zařízení získat.

Klady dotačního řízení
Klady nevidím žádné   15
Jasná pravidla pro všechny    2
Zbývající pozitivní hodnocení (po jednom hlasu):
Jednodušší formulář proti minulosti
Dodržení termínu vyhlášení výsledků dotačního řízení
Dodržení termínu zaslání peněz
Poměrně rychlé vyřízení žádosti
Je vidět snaha o zprůhlednění systému
Odstranění diskriminace jednotlivých forem poskytovatelů
Že jsme vůbec nějaké peníze dostali
Přímé vyúčtování dotace na adresáta

Zápory dotačního řízení
Dotační systém je nepřehledný a neprůhledný 15
Administrativní náročnost                                13
Diskriminační rozdělování – kraje preferují svá zařízení 9
Nemožnost podat odvolání                                 6
Neexistuje metodika                                         6
MPSV nezná konkrétní podmínky zařízení a nemůže  
proto kvalifikovaně rozhodovat                 4
Nečitelná vyhodnocení a výstupy                      
(nikdo neví, proč jednomu 100 % a druhému 50 %) 3
Na dotazy MPSV zásadně neodpovídá        3
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Žádosti se podávají v době, kdy nejsou známy 
finanční toky z jiných zdrojů 2
Systém je naprosto nepřipravený                 2
Zbývající negativní hodnocení (po 1 hlasu):
Schází vysvětlovací kampaň pro občany v souvis-
losti s novým zákonem
Z MPSV přicházejí různorodé informace, různí 
pracovníci vysvětlují stejné věci jinak
Klienti nechápou, proč dochází ke změnám
Dochází k záměnám dotačních titulů v průběhu 
řízení
Pozdní zveřejnění výše dotací na r. 2007
Nejsou známi členové dotační komise
Nekvalifikované rozdělování
Více než kvalita a efektivita poskytovaných služeb 
se zohledňovalo to, kdo je zřizovatelem žadatele 
o dotaci.
Stávající situace povede v budoucnu k nadsazová-
ní rozpočtu
Velmi komplikovaná cesta peněz k poskytovate-
lům služeb
První část dotace přichází pozdě

Náměty
Nejvíce účastníků ankety požadovalo zjednoduše-
ní dotačního řízení. Objevil se požadavek, aby pří-
spěvek byl stanoven na rezidenční službu, osobu a 
den. Další 2 odpovídající volali po návratu k dotaci 
na lůžko.

Závěrem
Doposud jsme suše shrnuli výsledky ankety. Lze 
z nich vytušit, že se na nás sesypala hlavně lavina 
nespokojenosti. Nejlépe tuto nespokojenost vysti-
huje podstatná citace z jednoho e-mailu: 
„Dotační řízení pro letošní rok považuji za úče-
lově diskriminující zařízení se zřizovateli jinými 
než kraje. Uvedu mně známé výše pokrytí dotací 
u jednotlivých zařízení.
U zařízení s krajem jako zřizovatelem průměrně 
asi 70% pokrytí žádosti.
U zařízení, kde je zřizovatelem město či obec, 
maximálně 50% pokrytí žádosti. Nejhůře dopad-
ly charitativní organizace. Vesměs neobdržely 
žádnou dotaci. To považuji za naprosto ostud-
ný přístup k těmto organizacím Poskytují péči 
občanům, kteří jsou takřka vyloučeni ze společ-
nosti, stát nemá zajištěnou péči o tyto občany a 
za minimální prostředky rovnající se základním 
provozním nákladům asi nechce MPSV nechat 
tato zařízení existovat. Takovéto rozdělení dota-
cí považuji za výsměch poskytovatelům služeb.
Dále se ptám. Proč MPSV trvalo na uplatnění záko-
na č.108/2006 Sb., který nebyl dostatečně připra-
ven, klade daleko větší nároky na provoz zaříze-
ní, což se projevuje i vyššími náklady a nakonec 
nemá ani prostředky, které na dotacích vypláce-
lo v loňském roce. Neměli bychom si lhát.
Když nebylo reálné zajistit dostatek dotačních 
prostředků, zákon neměl být uveden v platnost. 
Možná je tak málo finančních prostředků, že to 
bude stačit tak na provoz chudobinců. Stát však 
tyto dopady nemůže nechat působit na zařízení, 
která financuje. To je neprofesionální.
Když v domácím rozpočtu mám na kabanos, 
nemohu jíst uherák. Toto je však problém vlá-
dy, poslanecké sněmovny a hájit naše zájmy má 
MPSV. To však nefunguje. Na poradách ředitelů 
zařízení je patrné, že touto situací jsou všichni 
naprosto zhnuseni.“
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Madam,
rozhodla jsem se Vám napsat tento 
otevřený dopis. Svého času jste totiž 
v České republice rozvířila deba-
tu o klecových a síťových lůžkách. 
Na základě těchto Vašich prvotních 
iniciativ vešel 1. 1. 2007 v platnost 
zákon O sociálních službách, který 
mimo jiné staví používání klecových 
a síťových lůžek na úroveň protizá-
konného jednání. Troufám si říci, že 
toto Vaše jednání vyústilo v ohrožení 
mého syna nejen na zdraví, ale pří-
mo na životě.

Můj syn je velmi těžce kombinovaně 
postižen. Ve svých sedmnácti letech 
zůstal na mentální úrovni kojence, je 
kvadruparetik, trpí sekundární epi-
lepsií. Odborný termín ´těžká men-
tální retardace´ záměrně nahrazuji 
vyjádřením: Můj syn si sedmnáct let 
myslí, že je miminko. Ale sedmnác-
tiletého kluka jen těžko vtěsnám do 
dětské postýlky. K tomu, abych tak 
velké dítě dostatečně zabezpečila ve 
spánku a při odpočinku, potřebuji 
doma velmi vysokou ohrádku, které 
říkáme klec, a v týdenním stacioná-
ři, který můj syn navštěvuje, k tomu 
potřebují právě toto síťové lůžko. Vy 
byste snad nechala spát či odpočívat 
dítě kojeneckého nebo batolecího 
věku v otevřené nebo nezajištěné 
postýlce? Domnívám se, že to by udě-
lal jen velmi nezodpovědný rodič. 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se vůbec 
k problematice klecových a síťových 
lůžek v České republice vyjadřovala? 
Vždyť nejste ani odborník a asi nemá-
te žádné osobní zkušenosti s životem 
s velmi těžce postiženým člověkem. 
A Vaše knihy se i u nás vždy velmi 
dobře prodávaly. Provázely dětstvím 
i mého staršího zdravého syna. Ten 
se jich dokonce nechce ani dnes 
demonstrativně vzdát ve prospěch 
svého postiženého bratra. Snad jste 
popularitu, získanou přes ´klecová 
lůžka´ ani nepotřebovala. 

V pondělní rána vozívám svého 
postiženého syna do týdenního sta-
cionáře. A už dnes, 8. ledna 2007, si 
mi personál zařízení, které navštěvu-
jeme, stěžoval na neúnosnost nově 
nastalé situace. Děti, zvyklé spát ve 
svých malých prostorech, které jim 
skýtaly pocit bezpečí, mají často 
místo noci den, pobíhají po chod-
bách a ruší ty, co by spát chtěli. Léky 
na spaní nikdy nezabíraly ani mému 
synovi, a to už nechci poukazovat na 
to, jaká množství léčiv užívají tyto 
děti na svá základní onemocnění. A 
asi žádné zařízení ani rodič nebude 

nikdy mít na tři asistenty po osmi 
hodinách denně. 

Pravděpodobně se Vám víc rodičů 
postižených dětí neodváží vyjevit 
svůj názor. Přesto se, doufám opráv-
něně, domnívám, že není ojedinělý. 
Ani příliš neočekávám, že byste se 

k němu chtěla jakkoliv vyjádřit. Sama 
musím přiznat, že kdybych neměla 
ty zkušenosti, které mám, také bych 
viděla zrušení používání klecových a 
síťových lůžek jako velmi humánní. 
Život mě však poučil o tom, že tomu 
tak není. 

Doufám jen, že se mi tímto otevře-
ným dopisem podaří v naší zemi zno-
vu otevřít diskuzi na téma používání 
zabezpečovacích zařízení pro men-
tálně postižené. Věřím, že používání 
zabezpečovacích zařízení nemůže 
být dáno zákonem, ale že se případ 
od případu musí řešit individuálně, 
s přihlédnutím k názoru odborníků 
a v neposlední řadě k názoru rodiny 
postiženého.

S pozdravem Kateřina Šuránková
V Hlučíně 8. 1. 2007 

 

CO  JE  DOVOLENO  DOMA,
NENÍ  DOVOLENO  V ÚSTAVU

Výše uvedený dopis, adresovaný slav-
né autorce Harryho Potera - Joanne 
Kathleen Rowlingové - odeslala paní 
Šuránková z Hlučína začátkem ledna 
letošního roku na adresu velvysla-
nectví Velké Británie v Praze a cent-
rálním redakcím Mladé fronty Dnes a 
Práva. Snad nebudu přehánět, když 
řeknu, že tento dopis byl spontán-
ní reakcí matky, která již vyčerpala 
téměř všechny dostupné možnosti 
k tomu, aby zajistila svému dítěti 
klid a bezpečí během jeho týdenních 
pobytů v zařízení sociální péče. 

Na sklonku loňského roku paní 
Šuránková zaslala na adresu vedení 
ostravského Ústavu sociální péče pro 
mentálně postižené (dnes Čtyřlíst-
ku – centra pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava) dopis s žádostí o 
ponechání síťového lůžka pro svého 
syna během jeho pobytů ve stacio-
náři ÚSP i poté, kdy vejde v účinnost 
zákon č. 108/2006 Sb., tedy po 1. led-
nu 2007. Vedení ústavu se na základě 
této žádosti paní Šuránkové obrátilo 
na ministerstvo práce a sociálních 
věcí s dotazem, zda je možné v tomto 
případě vyhovět přání opatrovníka a 
učinit výjimku ze zákona. Dostalo se 
mu odpovědi, že „Jako opatření ome-
zující pohyb osob lze od 1. 1. 2007 
podle zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., § 89 užít pouze 
fyzické úchopy, následně místnost 
zřízenou k bezpečnému pobytu či na 
základě ordinace lékaře lze za stano-

vených podmínek podat léky. V pří-
padě, že byste jako poskytovatel soci-
álních služeb na žádost opatrovníka 
umístili uživatele do síťového lůžka, 
bude toto jednání od 1. 1. 2007 nezá-
konné a může být důvodem k odebrá-
ní registrace jako sociální služby.“            

V domnění, že hlas matky samotné 
ministerští úředníci přece jen vyslyší 
a nabídnou jí pro syna přijatelnější 
řešení než dávky uklidňujících léků 
pro spaní přídavkem k množství 
jiných, již užívaných nutných medi-
kamentů, napsala tedy paní Šurán-
ková na adresu ministerstva práce a 
sociálních věcí žádost o výjimku ze 
zákona č. 108/2006 Sb. jako zákon-
ný zástupce svého těžce postiženého 
syna Josefa. K dopisu připojila kopii 
psychologické zprávy a vysvětlila, že 
pro spaní a odpočinek svého syna, 

Lepší samotky a farmaka
než síťová lůžka?

Nejsem stále jen odložen v kleci!

Klec mě nejen omezuje, 
ale i chrání
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s ohledem na jeho bezpečnost, použí-
vá i doma velmi vysokou ohrádku a 
logicky očekává, že také ve stacionáři 
bude mít její Josef k dispozici síťovou 
postel, na kterou je zvyklý.  Dočkala 
se rovněž zamítavě odpovědi.

V této situaci se každý rodič obvykle 
začne zamýšlet nad tím, proč vlast-
ně vznikají zákony, jejichž jednotli-
vé paragrafy nevycházejí ze života a 
neberou v úvahu všechny jeho možné 
valéry. A proč jsou do jinak potřebné-
ho zákona vtěleny paragrafy nedo-
konalé, bez ohledu na mínění těch, 
jichž se bezprostředně dotýkají? To 
byl patrně impuls, který paní Šurán-
kovou přivedl k psaní dalších dopisů 
– již citovaného otevřeného listu paní 
Joanně K. Rowlingové a znovu na 
ministerstvo práce a sociálních věcí, 
s nímž se před tím bezúspěšně snažila 
navázat rychlejší kontakt pomocí 
e-mailové pošty. Ve svém dopise 
z ledna letošního roku mimo jiné 
píše: 

„Našemu synovi Josífkovi se snaží-
me zajistit bezpečné noční spaní, 
ev. bezpečný odpolední odpočinek. 
Lůžko s částečnými bočními postra-
nicemi pro něj není vhodné, hrozí 
nebezpečí úrazu z pádu. Nebezpe-

čí vypadnutí přetrvává i při použití 
zklidňujících léčiv, ta navíc u našeho 
syna nezabírají standardně. Připo-
mínám, že den tráví náš syn doma 
i v týdenním stacionáři většinou na 
žíněnce, ve volném pohybu ho v tom-
to případě nikdo neomezuje, nebo 
v invalidním kočáru – klasický vozík 
pro něj není vhodný. I přesto se musí-
me bohužel smířit s jeho sebepoško-
zováním, kdy ho v jeho diskinezích 
fyzické úchopy ještě více vydráždí. 
Používání místnosti – samotky – v je-
ho případě považujeme za bezpřed-
mětné. 

Vzhledem k tomu, že jsme v samot-
ném zákonu 108/2006 Sb. nenašli 
striktní zákaz používání zabezpe-
čovacích zařízení typu síťových či 
klecových postelí v sociálních zaří-
zeních – je pamatováno na případy 

ohrožení zdraví a života – domnívá-
me se, že Váš jednostranný výklad je 
nesprávný a že nelze takto vyhrožo-
vat poskytovatelům sociálních slu-
žeb odebráním licence.   

Podotýkáme, že jsme se o svého 
syna Josífka denně starali 15 let, až 
posledních zhruba dva a půl roku 
využíváme služby týdenního stacio-
náře. Troufáme si říci, že jeho potřeby 
známe téměř dokonale. Nechápeme, 
jak mohou být potřeby kombinova-
ně postižených lidí řešeny zákonem 
nebo výkladem ministerstva práce a 
sociálních věcí. Každé postižení pře-
ce potřebuje naprosto specifický pří-
stup, který nelze zajistit ´od stolu´.“ 

Do doby, kdy vznikal tento článek 
(počátek února 2007), se paní Šurán-
ková nedočkala žádné odpovědi. 
Ani z Velké Británie, ani z médií, ani 
z ministerstva práce a sociálních 
věcí.  

„Vím, že nejsem sama, kdo se nyní 
musí potýkat s podobnými problé-
my,“  komentuje celou záležitost paní 
Šuránková a dodává: „Vůbec nechá-
pu, proč toto nikdo neřeší, proč tako-
vé problémy nikoho nezajímají. Chtě-
la bych napsat do médií ještě jeden 

dopis s dotazem, zda opravdu čekají 
na to, až se některý z uživatelů soci-
álních služeb ´utluče´ a až to pro ně 
bude mediálně zajímavé... Vždyť pro 
mnoho postižených dětí jsou síťová 
lůžka doslova otázkou života.“

To, že paní Šuránková z Hlučína 
není se svými starostmi spojenými 
s odstraněním síťových lůžek ze zaří-
zení sociální péče ani zdaleka osamo-
cená, dokládají i hlasy jiných matek, 
jako například paní Jany Tremkové 
z Ostravy – Svinova, jejíž dcerka rov-
něž využívá služeb Čtyřlístku – centra 
pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, stejně jako dcera paní Šárky 
Vránové a nebo syn paní Renaty Ond-
řejíčkové.

„Ani já nechápu, proč musela být 
síťová lůžka zrušena. Moc bych se 

přimlouvala za možnost jejich využí-
vání alespoň v noci. Pokud moje 
dcerka nemůže být v síťovém lůžku, 
má poruchy spánku, v noci nespí a 
utíká z postele... Bývá proto umísťo-
vána do zklidňující místnosti, kde je 
sama, ale to jistě není řešení, protože 
dětí s podobnými problémy je víc 
a taková místnost je jenom jedna. 
Řešením podle mne nejsou ani zklid-
ňující léky, které mají další negativ-
ní vedlejší účinky, ovlivňující zdraví 
dítěte,“ říká paní Tremková a k jejím 
slovům se připojuje i paní Vránová: 
„Myslím si, že zrušení síťových lůžek 
je velká škoda pro všechny, kteří je 
potřebovali. Toto rozhodnutí učini-
li lidé neznalí situace. Tím, že moje 
dcera nemůže být umístěna v síťo-
vém lůžku, se její psychický stav 
velmi zhoršil. Přišla o svůj ´prostor´, 
o známé místo, v němž měla pocit 
klidu a bezpečí, což vnímá velmi cit-
livě. Nyní je neustále ve stresu, léky 
její celkový stav pouze zhoršují a my 
teď nevíme, co dál, jak jí pomoci...“ 
Svůj názor připojuje i paní Ondřejíč-
ková: „Můj syn Martin, který má na 
hlavě velkou cistu a nesmí spadnout 
z výšky, musí mít buď síťové lůžko a 
nebo spát na zemi. V jeho případě mi 
síťové lůžko připadá rozhodně jako 
mnohem lepší řešení.“ 

Jistě, proti těmto hlasům lze namít-
nout, že síťová lůžka mohou být zne-
užívána a že s jejich pomocí si pra-
covníci center nebo domovů sociální 
péče mohou ulehčovat vlastní práci. 
Ale zneužít lze v podstatě cokoliv, 
nejsou-li důsledně dodržovány zása-
dy pro používání určitých prostřed-
ků a neexistuje-li důsledná kontrola. 
Otázkou je, zda v případě zapovězení 
síťových lůžek a některých dalších 
„restriktivních“ opatření, která napří-
klad zabraňovala sebepoškozová-
ní uživatelů služeb sociální péče, a 
jejich nahrazení „fyzickými úchopy“, 
„relaxačními místnostmi“ nebo uklid-
ňujícími léky, nejde spíše o ono pří-
slovečné „vymítání čerta ďáblem“... 
Ale to je jistě téma k další diskuzi.

Text a foto: 
Bohdana Rywiková 

Josífek Šuránek: „P R O Č?“ Co je dovoleno doma, není dovoleno v ústavu!
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O problematice týkající se restrik-
tivních opatření jsme v tomto časo-
pise psali již mnohokrát. Ještě před 
tím, než vstoupil v platnost zákon 
108/2006 Sb., jehož § 89 tuto pro-
blematiku upravuje. O opatřeních 
regulujících restriktivní opatření se 
velmi vzrušeně hovořilo nejen mezi 
odborníky, ale i mezi laickou veřej-
ností. Výhrady a připomínky neby-
ly směřovány ani tak k podstatě a 
smyslu regulací, ale ke způsobu pre-
zentace této problematiky a takřka 
chybějící odborné diskuzi. Chybějící 
odborná diskuze se často kompen-
zuje různými finančními přísliby a 
úlitbami (zůstane pak stejně jen u 
těch příslibů) a tak se stalo i v tomto 
případě. A ta odborná diskuze byla 
podceněna již v době, kdy regulaci 
řešil jen metodický pokyn MPSV. A tak 
se stalo, že dnes zde máme zákon a 
se zákonem se již diskutovat nedá. 
Zda zákon vyhovuje životu, zejména 
zda vyhovuje těm, které má chránit, 
o tom teď lze už jen vést disputace, 
byť třeba i na odborné úrovni. Trochu 
pozdě, ne?
Obdrželi jsme otevřený dopis matky 

uživatele sociálních služeb, uživate-
le, kterému právě zmíněný § 89 vel-
mi komplikuje život. Je otázka, zda 
to lze ještě nazvat komplikací, když 
striktní výklad zákona v této věci zne-
možňuje poskytování sociální služby. 
Uvědomil jsem si, že problémy kolem 
regulace restriktivních opatření zda-
leka neskončily dnem, kdy začal pla-
tit nový zákon o sociálních službách. 

Zeptal jsem se ve třech ústavech, jak 
se jim podařilo zlikvidovat klecová 
nebo síťová lůžka. Tři ústavy jsou na 
nějaké zásadní závěry asi málo, ale 
jednalo se výhradně o ústavy, kte-
ré s ochrannými lůžky měly nemalé 
problémy. Některé, jako třeba ÚSP 

Ráby, díky těmto lůž-
kům získaly mediál-
ní věhlas. Ptal jsem 
se všech, jestli lůžka 
již odstranili, jak se 
jim to podařilo a kdo 
jim v tom pomohl? 
S výjimkou jediného 
ústavu jsou již ochran-
ná lůžka minulostí. I v 
tom jediném ústavu, 
kde lůžka ještě jsou, 
problém řeší a řeší ho 
stejně jako ty zbývají-
cí dva ústavy – vytvo-
řením podmínek pro 
individuální bydlení 
(uzavřený jednolůžko-
vý pokoj) vybraných 
neklidných uživatelů. 
Čili jde o řešení inves-
tiční, takže jsem jich 

ptal, zda jim na to MPSV něco přida-
lo? Samozřejmě, že ne! Jen v jednom 
případě (ÚSP Psáry) pomohl zřizova-
tel, že na přechodnou dobu prvního 
roku vytvořil podmínky (i finanční) na 
vytvoření místa osobního asistenta. 
Takže stále platí, že hledá-li ředitel 
ÚSP pomocnou ruku, najde ji vždy a 
jen na konci svého pravého ramene. 
Ve všech těchto třech ústavech se 
řešení našla a věřím tomu, že obdob-
ně to snad dopadlo u většiny těch, 
kterých se to dotýkalo.

Právě v tom slově „většina“ tkví zásad-
ní problém. Kdyby existoval jen jeden 
jediný potenciální uživatel sociálních 
služeb, kterému nelze poskytnout 
službu, kterou potřebuje, a to jen pro-
to, že dikce zákona to neumožňuje, 
je třeba se tím zabývat a hledat řeše-
ní. Sociální služba by měla totiž být 
dostupná pro každého, kdo ji potře-
buje! Neumožňuje-li to zákon, pak je 
to zákon špatný (byť by to platilo jen 
o tom jediném § 89) a je potřeba jej 
změnit.

Nejsem právník, natož legislativec a 
je mi to hrozně líto, leč musím odmít-
nout některá tvrzení paní Šuránkové 
(matky postiženého chlapce, Josífka 
Šuránka), zejména tam, kde se do-
mnívá, že klecová lůžka zákon neza-
kazuje. On je sice nezakazuje, ale 
přesně vymezuje, co přípustné je. 
A v těchto mantinelech se musí posky-
tovatel pohybovat, jinak porušuje zá-
kon. Co z toho vyplývá, lze dovodit 
z dalších paragrafů téhož zákona a ne-
lze to považovat za „vyhrožování“.

Možná, že ten zákon není ani tak 
špatný, jenom v některých jeho usta-
noveních chybí systém. Systém, který 
postihne i výjimky a stanoví, jak se 
výjimky řeší. Toto lze však řešit jen 
v rámci platného legislativního po-
řádku a je otázka, jestli má Josífek 
Šuránek tolik času?

Karel Štěrba

§ 89 ještě jednou
a pravděpodobně ne naposled

Kdyby existoval jen jeden jedi-
ný potenciální uživatel soci-
álních služeb, kterému nelze 

poskytnout službu, kterou 
potřebuje, a to jen proto, že 

dikce zákona to neumožňuje, 
je třeba se tím zabývat a hledat 

řešení. 

Webový servis:
www.rezidencnipece.cz

Stáhněte si aktualizovanou verzi 
zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách
ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
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Důvodů k cestě do Polska bylo hned 
několik. V prvé řadě mě inspiroval člá-
nek v minulém čísle od Dr. Anny Klinik, 
který možné problémy spíše naznačil 
než vysvětlil. Svoji roli sehrála i sku-
tečnost, že zprostředkování návštěvy, 
doprovod i tlumočení mi nabídl můj 
přítel Tadeusz, jinak také člen redakč-
ní rady. Mít s sebou tlumočníka, pro 
nějž je polština druhou (spíše první) 
rodnou řečí, je skutečně nadstandard-
ní vybavení pro odbornou diskuzi. Už 
cestou do Krakova jsem si uvědomil, 
že po cca 20 letech se vracím do úplně 
jiného Polska.
První dojem byl trochu stísněný, přes-
tože přivítání paní ředitelkou Barbarou 
Wąsowicz bylo milé a srdečné. Snad 
proto, že „Dom pomocy społecznej“ 
(DPS) byl adaptován z původní ubytov-
ny. Takže se zdaleka nejednalo o opti-
mální podmínky pro práci s klientelou 
ústavu pro mentálně postižené děti a 
mládež. Stísněné byly i dílny pro pra-
covní terapii, stísněné byly i komuni-
kační chodby a do jisté míry i osobní 
pracovna ředitelky. Uvědomil jsem si, 
že možná u nás adaptované zámky 
byly menším neštěstím, protože pro-
storu naopak nabízely více než dost. 
Taky jsem pochopil, že ač jsme měli 
s Poláky v druhé polovině minulého 
století mnoho společného, v mnohém 
jsme se lišili. A to i v době po změně 
systému koncem osmdesátých let. 
Nicméně počáteční pocit se příjemně 
rozplynul během velice otevřené dis-
kuze o všem možném, co si mohou 
lidé ze stejné „branže“ povídat.
Začali jsme, jak jinak, legislativou. 
V té se naše cesty (polská a česká) 
ubíraly úplně jinudy. My jsme čekali 
na změnu legislativy cca 15 let, oni 
podstatnou změnu (oddělení sociál-
ní oblasti od rezortu zdravotnictví) 
provedli velmi záhy. A nejen to. Za tu 
dobu, kdy my jsme připravovali nový 
zákon o sociálních službách, oni sta-
čili čtyřikrát změnit nařízení vlády o 
standardech vztahujících se k ústa-
vům (DPS). I to možná vedlo k pocitu 
nejistoty a řada kvalifikovaných pra-
covníků v sociální oblasti odešla do 

zahraničí. To samozřej-
mě na úroveň sociální 
péče nemělo právě ten 
nejpříznivější dopad. 
Ale tento významný 
odliv kvalifikovaných 
pracovníků měl i své 
pozitivum. Část pracov-
níků se z ciziny již vrá-
tila a přinesla mnoho 
nových a progresivních 
zkušeností. Ale trvalo 
to 12 let.
Abychom zcela nepo-
přeli úsloví, že „peníze jsou až na prv-
ním místě“, hned po legislativě přišly 
na pořad diskuze právě finance. Byť 
systém financování sociální péče je 
v Polsku jiný, našli jsme mnoho témat, 
kde jsme si „notovali“. Příspěvek, 
který poskytuje stát prostřednictvím 
„vojevodstva“ (kraje) činí 1.300,- PZL/
klienta/měsíc. Přepočítávání platným 
kurzem může být zavádějící, protože 
podstata příspěvku je jiná. Příspěvek 
dostávají jen klienti, kteří jsou v ústa-
vu (tedy příspěvek na lůžko, jako u nás 
před platností zákona 108/2006 Sb.). 
I příspěvek od klienta je koncipován 
jinak. Klient platí 70% svého příjmu 
(důchodu), ne však více než dvojná-
sobek průměrného důchodu. Je-li 
klient nemajetný, hradí za něj příspě-
vek obec (tíhu případné nemajetnosti 
klienta nenese ústav, ale obec). Ptal 
jsem se na často i u nás diskutova-
nou alimentační povinnost (rodičů, 
dětí atd.). Uplatňuje se, ale jen do jisté 
míry. Rodiče nebo děti klienta posky-
tují úhradu obci a ta pak dává ústa-
vu příspěvek (opět tíhu případného 
neplacení nese obec, nikoliv ústav). 
Nemohl jsem v těchto souvislostech 
nezeptat, jak je to v Polsku se spon-
zorskými příspěvky, odpovědí mi bylo 
povzdechnutí: „Čím víc sponzorských 
peněz seženete, tím méně jich dosta-
nete od obce.“ Takže jsem pochopil, 
že toto asi v dohledné době nebude 
podstatný zdroj financování sociální 
péče. Připomínalo mi to postoj něk-
terých méně prozíravých zřizovatelů 
u nás.

Když už jsme probrali 
financování, chtěl jsem 
vědět, jaké největší pro-
blémy musí v současné 
době řešit management 
a pracovníci v sociální 
péči v Polsku. Opět jsme 
skončili u peněz. (Takže 
závěr se nabízí: když už 
peníze nemusí být na 
prvním místě, pak zce-
la určitě budou na dru-
hém, třetím a možná 
i na čtvrtém). Vyslechl 
jsem si postesknutí nad 
tím, že nejen že je peněz 
málo, ale často nejsou 
rovnoměrně rozloženy v 
roce a když už jsou, býva-
jí to finanční prostředky 
nesystémové (dnes jsou, 

aneb o tom, že peníze nemusí 
být na prvním místě…

Cesta do Polska

Ředitelka DPS Łanova, Krakov, 
Mgr. Barbara Wąsowicz 
s Mgr. Tadeuszem Hławiczkou

příští rok … možná budou). Společné 
téma jsme našli při rozhovoru o výbě-
rových řízeních, kdy finanční prostřed-
ky jsou limitovány běžným rokem a 
není dost času absolvovat řádné výbě-
rové řízení. 
Nemohli jsme se vyhnout problemati-
ce finančního ohodnocení pracovníků 
v sociální péči. Je nízké a s tím souvi-
sí i nízká společenská prestiž těchto 
povolání. Jediné, v čem jsou na tom 
polští kolegové lépe, je skutečnost, 
že 21. listopad je státem uznávaným 
svátkem Dnem pracovníka v sociální 
péči.
Řeč přišla i na to, kde v zahraničí hle-
dat vzory. V Polsku se nezaměřili na 
jeden systém, ale snaží se přebírat 
z různých států to, co je jim nejbližší, 
co jim nejvíce konvenuje. Měli mož-
nost poznat řadu evropských systémů, 
ne všechny se jim líbí. Jako negativní 
příklad uváděla paní ředitelka přího-
du ze stáže v Anglii, kdy skupina kli-
entů byla s výchovným pracovníkem 
na výletě. Když se inkontinentní klient 
pokálel, snažila se stážistka iniciativ-
ně klienta přebalit. Od výchovného 
pracovníka se jí dostalo důrazného 
upozornění, že to nemůže, k tomu je 
kvalifikován někdo jiný. Tak se čekalo 
až přijela ošetřovatelka, ta vyměni-
la „pampersky“ a mohlo se ve výletě 
pokračovat. Shodli jsme se na tom, 
že o péči o člověka máme trochu jiné 
představy.
Po vyčerpávající diskuzi, zejména asi 
pro Tadeusze, který nakonec musel 
překládat takřka vše, jsme si prohléd-
li ústav a jeho vybavení. Zejména se 
chtěla paní ředitelka pochlubit dílna-
mi. Viděl jsem u nás ústavy, kde na 
tom byli s dílnami nepoměrně lépe, 
zejména prostorově, ale vím, že i dnes 
ještě existují i ústavy, kde žádné díl-
ny nemají. Domnívám se, že ač měli 
dílny skromnější, než jaké známe u 
nás, jedno máme společné. Je-li vůle 
něco dělat, pak se najdou i prostory a 
dokonce i peníze.
K těm jsme se dostali ještě jednou, 
když paní ředitelka vyprávěla o jejich 
projektech a tom, jak se jim daří 
„dosáhnout“ na evropské fondy. 
Informace o projektu najdete na stra-
ně 13.

Za vydatného přispění 
Tadeusze Hławiczky

Karel Štěrba
Ředitelka DPS Łanova, Krakov, 

Mgr. Barbara Wąsowicz s vedoucím dílny
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Vážená paní kolegyně, během 
cesty do polského Krakova jsem 
se setkal s ředitelkou DPS Łano-
va, paní Mgr. Barbarou Wąsowicz. 
Během rozhovoru jsem se dověděl, 
že s tímto sociálním rezidenčním 
zařízením spolupracujete na zají-
mavém čtyřstranném projektu ješ-
tě se Slováky a Francouzi. Můžete 
našim čtenářům říci, jak jste se 
k tomu projektu dostala?
S paní ředitelkou jsem se seznámila 
prostřednictvím pana Mgr. Tadeusze 
Hławiczky v roce 2005. Paní Wąsowicz 
mne při jednom setkání oslovila 
s nabídkou využití možnosti čerpání 
finančních prostředků z evropské-
ho fondu „YOUTH“. Její představa 
setkání mládeže ze čtyř zemí s hlavní 
myšlenkou bourání nejen jazykových 
bariér se mi velmi zalíbila. Proto jsem 
oslovila i PhDr. Annu Pavlovičovou, 
ředitelku slovenského Domova soci-
álnej starostlivosti v Zavare u Trnavy, 
se kterým spolupracujeme, zda by se 
tohoto projektu chtěli také zúčastnit. 
Paní Wąsowicz spolupracuje s fran-

Pohled 
z české strany

Po návratu z Krakova jsem hned druhý 
den oslovil ředitelku ÚSP Těchobuz, 
paní Simonu Tomanovou, abych měl 
možnost poznat mezinárodní 
projekt i z pohledu české strany.

Pod názvem „Když scházejí slova“ se 
ve dnech 1. 2. až 30. 5. 2007 uskuteč-
ní projekt mezinárodní výměny zdra-
votně postižených lidí s poruchami 
intelektu. Projektu se samozřejmě 
zúčastní i personál, který se o tyto kli-
enty stará. Vlastní akce se odehraje 
ve dnech 19. 4. až 29. 4. 2007 v Krako-
vě za účasti klientů a sociálních pra-
covníků ze 4 zemí: Polska, Francie, 
České republiky a Slovenska. Klienti 
s mentálním postižením budou spo-
lečně připravovat inscenaci pohád-
ky „O rybáři a zlaté rybce“ a výstavu 
výtvarných děl. Na výměnném pro-
jektu se budou podílet i mladí lidé ve 
výkonu trestu odnětí svobody. Zvole-
ná forma umělecké činnosti je způ-
sob, jak ukázat mentálně postiženým 
lidem jakož i širší veřejnosti osob 
zdravých, že komunikace a integra-
ce je možná bez jakýchkoliv doda-
tečných podmínek. Součástí projek-
tu jsou hodnotící meritorní setkání 
sociálních pracovníků, kteří  pracují 
s mentálně postiženými klienty a 
prezentace výsledků práce širší veřej-
nosti. 
V přípravné fázi se budou v jednot-
livých účastnických zemích připra-
vovat za aktivního podílu mentál-

ně postižených osob podklady pro 
národní dny (učení slovíček, písniček, 
příprava map a fotografií, prezenta-
ce země, slavní lidé, dobré a špatné 
vlastnosti národa, národní kuchyně). 
Sociální pracovníci si připraví vystou-
pení s tématikou přípravy lidí s men-
tálním postižením na samostatný 
život v lokálním prostředí, alternativ-
ních metod komunikace s mentálně 
postiženými osobami a využitím hud-
by jako terapeutické metody. Bude se 
pracovat na logu projektu a klienti se 
detailně seznámí s pohádkou o rybá-
ři a zlaté rybce formou společné čet-
by pohádky a rozhovorů o pohádce.
V realizační fázi projektu bude hlav-
ní náplní setkání příprava inscenace 
pohádky „O rybáři a zlaté rybce“ a 
výstavy výtvarných prací, generál-
ní zkouška na představení a jako 
vrchol i představení samotné. Hma-
tatelnost a dostupnost výsledků prá-
ce je přímou cestou, jak mentálně 
postiženým ukázat účinnost jejich 
snažení. Jasnost pohádky a univerza-
lita podání umožňuje velice hezkou 
práci s lidskými sny a jejich realizací. 
Návaznost na obrazy, hudbu, barvy 
poskytne mentálně postiženým oso-
bám příležitost, aby způsobem, kte-

rý je charakteristický pouze pro ně, 
vyjádřili, o čem sní a po čem touží. Na 
přípravě inscenace a výstavy budou 
s klienty spolupracovat herci, výtvar-
níci a filmaři, uplatní se prvky arte-
terapie a muzikoterapie. Na výměn-
ném projektu se budou také podílet 
mladí lidé ve výkonu trestu odnětí 
svobody, kteří budou pomáhat zdra-
votně postiženým účastníkům ve 
všech akcích programu. Jejich podíl 
na programu má být cestou k tomu, 
jak v odsouzených vyvolat vůli ke 
spolupráci při utváření společensky 
žádoucích postojů a zvláště poci-
tu odpovědnosti za druhého člově-
ka, jakož i závazku vůči této osobě. 
„Když scházejí slova“ je setkáním 
všech těchto lidí, kteří dokáží a chtějí 
ukázat možnosti a hodnotu kontaktu 
s druhým člověkem nehledě na exis-
tující bariéry. Vůdčím motivem setká-
ní jsou lidské sny a touhy. Pohádka 
„O rybáři a zlaté rybce“ je univerzál-
ním nástrojem, který umožní před-
vést, že každý si zasluhuje mít sen, 
který se splní.
 

Podle polských materiálů 
zpracoval 

Ing. Vladimír Hanzl 

Informace o projektu realizovaném v rámci programu Evropské unie „Mládež“

couzským domovem, takže projektu, 
„Když scházejí slova“ nestály v cestě 
již žádné překážky.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu 
je porozumění mezi handicapova-
nými i zdravými lidmi bez ohledu 
na jazykovou bariéru. Jak se na to 
připravují vaši klienti?
Chceme ukázat, že není důležité, zda 
máme společný jazyk, ale pokud je 
ochota se společně domluvit, pak se 
najde vždycky cesta. Vzájemná komu-
nikace se může vést pomocí výtvar-
ného umění, alternativní komunika-
ce, pantomimou, nebo jinak. Nezá-
leží na formě, je důležité se potkávat 
a naslouchat si. Příprava na tento 
projekt není pouze „jednorázovou“ 
záležitostí. Schopnosti respektovat 
druhého člověka, naslouchat mu, vní-
mat jeho pocity a přijímat své vlastní 
sny s podmínkou úcty ke snům jiné-
ho člověka je smyslem naší společné 
práce. Snažíme se učit i naše klienty 
toleranci a respektování druhého 
člověka, úctě k sobě samotnému i 

k těm druhým. Snažíme se je vést 
k poznání vlastní ceny a snaze dále na 
sobě pracovat. Pokoušet se plnit si své 
vlastní sny. V našem ústavu již několik 
let pracuje dramatický kroužek, který 
se zabývá i prvky pantomimy, kterou 
nyní klienti využijí při setkání v podo-
bě nastudování pohádky O rybáři a 
zlaté rybce, jejíž inscenace v krakov-
ském divadle bude vyvrcholením celé-
ho projektu.

Co v rámci tohoto projektu připra-
vujete pro společné setkání, které 
se uskuteční zanedlouho v Krako-
vě, a jak to prožívají klienti a spolu-
pracovníci?
Účast na projektu samozřejmě není 
jen pasivní záležitostí. Úkoly, které 
musíme splnit již před zahájením 
celého projektu mají samozřejmě jak 
klienti, tak i pracovníci, kteří se setká-
ní v Polsku zúčastní. 
Klienti musí velmi dobře znát již vzpo-
mínanou pohádku, a to nejen její 
znění, ale i její význam.  Proto se tato 
pohádka stala již dnes středem jejich 
zájmu, pracují s ní v rámci bibliotera-
pie, výtvarné dílny a dalších aktivit. 
Pracují již dnes na výtvarném návrhu 
loga celého projektu, které s sebou do 
Krakova povezeme. Dalším úkolem 
pro klienty a pracovníky je připravit 
dvouhodinový program pro ostatní 
účastníky projektu, ve kterém bude-
me představovat svoji zemi. 
Pro mne a spolupracovníky, kteří se 
setkání zúčastníme, je dalším úko-
lem připravit si materiály k diskuzním 
večerům pracovníků v sociálních služ-
bách všech zúčastněných zemích. 

 Karel Štěrba 

Když scházejí slova
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DÁNSKO

Obecně se má 
za to, že nejlé-
pe se zdravotně 
postiženým žije 
v Dánsku. Cílem 
dánského modelu veřejné péče je, aby 
se všem skupinám obyvatelstva zajis-
tila nikoliv jen minimální, ale skuteč-
ně dobrá kvalita života. Z tohoto důvo-
du putuje polovina všech veřejných 
výdajů do oblasti sociálních služeb. 
Sociální služby představují 31 % hru-
bého domácího produktu. Je to o 4 % 
více než je průměr EU. Až na několik 
výjimek jsou všechny sociální služby 
financovány z přímých a nepřímých 
daní.
Velkorysé sociální zákonodárství se 
neprojevuje jen v oblasti péče o zdra-
votně postižené. Zákony o důchodo-
vém zabezpečení zajišťují lidem s po-
stižením základní příjem financovaný 
státem a obcemi. Tento základní pří-
jem se vyplácí bez ohledu na to, zda pří-
slušné osoby  žijí ve vlastním bytě nebo 
v domově. Zvláštní podpora se vyplácí 
potřebným zdravotně postiženým 
a důchodcům, kteří vyžadují stálou 
péči. Nutné služby zajišťují a financu-
jí obce a okresy. Obce odpovídají za 
rehabilitaci, přeškolování a zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením. 
Obce a okresy se starají o integraci 
zdravotně postižených do pracovního 
procesu, např. prostřednictvím center 
praktické pomoci. 
V Dánsku lze  v posledních desetile-
tích na základě velkorysé úpravy asi-
stenčního modelu pozorovat trend 
od velkých domovů k malým zaříze-
ním, chráněným obydlím a k bydlení 
ve vlastním bytě. Okresy poskytují 
pomoc rodičům, jejichž postižené děti 
zůstávají v rodině. Stále více obcí nabí-
zí mentálně postiženým možnost byd-
lení  v obytných společenstvích. Lidé, 
kteří takto žijí, dostávají svůj důchod a 
platí sami nájem a nabíhající náklady 
na provoz domácnosti. Dostávají však 
příspěvek na krytí výdajů za společná 
zařízení a mimořádné příplatky.
 
NĚMECKO

První zlepšení 
života zdravotně 
postižených lidí 
přinesly v 50. 
letech minulé-
ho století svazy 
válečných poškozenců. V r. 1954 byla 
zákonně zakotvena povinnost státu 
starat se o péči o zdravotně postižené 

lidi, což znamenalo, že na pomoc má 
právo každý člověk bez ohledu na to, 
jak ke svému postižení přišel.
V 60. letech se množí také civilní 
spolky zdravotně postižených. V r. 
1968 byly založeny první svépomoc-
né skupiny zdravotně postižených. 
V roce 1974 vstoupila v platnost ona 
verze spolkového zákona o sociální 
pomoci, jejíž základy platí dodnes. 
Podle tohoto zákona má rehabilita-
ce zdravotně postižených probíhat 
v oblasti profesní, léčebné, pedago-
gické a sociální. Pomoc se orientu-
je na potřeby pro vedení života a na 
začleňování do společnosti. Služby se 
poskytují individuálně podle potřeb.
Zdravotně postižení mají nárok na 
vyrovnávání nevýhod. Ambulantní 
péče má přednost před stacionární. 
A lidé s postižením musí být začleňo-
váni do společnosti.
Nicméně cesta k autonomii byla ještě 
dlouhá. Nabídky péče k samostatné-
mu životu podle vzoru amerického 
hnutí Independent Living (nezávislý 
život) až do 80. let minulého století 
ztroskotávaly. Průlomem byl teprve 
vznik centra pro sebeurčený život 
v r. 1986. Toto centrum se snaží 
i lidem, kteří jsou silně závislí na ošet-
řovatelské péči, umožnit život mimo 
domovy. Dnes existuje na spolkové 
úrovni celá síť takových projektů.
Ve skutečnosti je však na spolkové 
úrovni nedostatek nabídky decentra-
lizovaného, malého bydlení. I nadále 
rodinám chybějí uvolňující a dopro-
vodné terapeutické, psychosociální 
a psychiatrické služby. K tomu dále 
přistupuje i to, že standardy výstavby 
obydlí se v jednotlivých spolkových 
zemích výrazně liší. Proto je stále pra-
vidlem, že postižení lidé jsou umisťo-
váni v institucích, které jsou často 
velice vzdálené od jejich rodin. Pouze 
čtvrtina zdravotně postižených bydlí 
v malých zařízeních. Naproti tomu 
jedna třetina klientů žije v institucích 
s 200 a více místy.
Teprve od roku 1998 byly v Německu 
realizovány modelové pokusy s osob-
ní asistencí. Zavedení sociálního záko-
níku IX v červenci 2001 bylo dalším 
důležitým krokem pro výběr osobních 
asistentů. Doposud však v rámci celé 
spolkové republiky využívá osobní asi-
stenci cca 1 000 osob. Od roku 2008 
má vstoupit v platnost obecný právní 
nárok na rozšířený osobní rozpočet. 
Lze počítat s tím, že počet lidí využí-
vajících asistenční služby pak značně 
stoupne.
 

FRANCIE 

Francouzské 
právo pro zdra-
votně postižené 
se zakládá na 
dvou zákonech 
z roku 1975. První zajišťuje práva lidí 
se zdravotním postižením. Obsahuje 
závazek integrace a financování péče 
o zdravotně postižené. Na základě 
tohoto zákona vznikly komise, které 
v 95 departementech radí zdravotně 
postiženým a pomáhají jim při zařa-
zování do studia a při začleňování do 
pracovního procesu. 
Druhý zákon obsahuje směrnice pro 
zakládání a řízení zařízení a služeb 
pro zdravotně postižené. Definuje 
normy správy a kontroly, stanovuje 
pravidla spolupráce mezi různými 
stupni péče a upravuje financování a 
kontrolu různých zařízení.
Rovněž velice důležitá byla pro práva 
zdravotně postižených reforma záko-
na z r. 1983, která zavedla decentra-
lizaci kompetencí. To znamená, že 
od této doby departmenty odpovídají 
za způsoby umísťování a ubytování 
zdravotně postižených a přestárlých 
lidí. Výhoda decentralizace spočívá v 
přiblížení nositelů politických rozhod-
nutí k dotčeným osobám. Negativně 
se však reforma projevila ve vztahu 
k obyvatelům hospodářsky slabých 
departementů. V realitě se zákonem 
stanovená práva nemusí z finanč-
ních důvodů realizovat. Zvláště lidé 
s těžkým a vícenásobným zdravotním 
postižením trpí nedostatkem vhod-
ných pečovatelských míst.
Ostatně formy bydlení a péče o do-
spělé zdravotně postižené zásadně 
souvisejí se stupněm požadované 
péče a mnohem méně s přáním či 
vůlí postiženého. Pro postižené lidi, 
kterým je více než 20 let, vydává pří-
slušná komise departementu doporu-
čení vzhledem k formě bydlení. Toto 
rozhodnutí sice nevylučuje možnost 
umístění v nějakém jiném zařízení, ale 
v praxi bývá taková změna velmi obtíž-
ná. Nejrozšířenější formou umisťování 
zdravotně postižených ve Francii je tzv. 
otevřené bydlení s cca 11 000 místy. 
Jsou to místa s otevřenou péčí, která 
jsou co nejblíže rodinám a jsou orien-
tována na společenský život. Jsou do 
nich přijímány osoby s takovou mírou 
postižení,  u nichž není možná žádná 
samostatnost a které vyžadují stálou 
péči a lékařský dohled. Vlastní sebe-
určení ve vztahu k volbě formy bydlení 
se ve Francii ještě neprosadilo.  

Dokončení v příštím čísle

Asistenční modely pro postižené lidi se v posledním půlstoletí staly realitou 
západního světa. V jejich aplikaci a při rozdělování osobních asistenčních roz-
počtů však existují obrovské rozdíly.

Asistenční modely
V  Z Á PA D N Í CH  Z E M Í CH

Ze zahraničních materiálů zpracoval ing. Vladimír  Hanzl



  Nerezové vybavení 
           kuchyní

JIVA-JIRÁK spol. s r.o. 
Vestec u Prahy 170
PSČ 252 42               
tel.: 241 932 073 
 241 932 269 
 241 931 828
 241 931 965
 602 309 497
 602 309 512 
fax: 241 932 062
e-mail: 
jiva@mbox.vol.cz
http://www.jiva.cz

zázemí kuchyní
výdeje jídel

Nejvyšší hygienické 
provedení

ČSN EN ISO 
9001:2001

Kompatibilita 
se systémem HACCP

nerezový nábytek 
dřezy, mycí stoly

chladící stoly
bufety, vitríny

ohřívací stolky a vozíky
transportní vozíky 

vyhřívané i nevyhřívané
výdejní linky

Celý výrobní program: 

www.jiva.cz



Z VAŠICH DOPISŮ Strana 16

Domov Na Hrádku se nachází 14 kilo-
metrů od okresního města Kolín. 
Žijí v něm mentálně postižení lidé, 
kteří potřebují podporu a pomoc při 
zvládání každodenního života. O to 
se snaží všichni pracovníci domova. 
Činnosti a aktivity uživatelů jsou růz-
norodé, a tak  nám  pomáhá mnoho 
dobrých lidiček, firem.
O jedné bych ráda napsala. Již v roce 
2005 jsem psala o Nadaci ČEZ, která 
nám pomohla s vybavením keramic-
ké dílny – přispěla z nadačních peněz 
na keramickou pec. Tím ale naše spo-
lupráce  neskončila. 
Ředitelka Domova Na Hrádku Mgr. 
Jana Pilná vypracovala projekt „Reha-
bilitační a sportovně rekreační are-
ál“. Areál budujeme z původní neu-
držované zahrady přímo v domově. 
Projekt je rozpracován na čtyři roky 
- rok 2005 až rok 2008.
O nadační příspěvek jsme požádali 

Nadaci ČEZ. Byli jsme velmi mile pře-
kvapeni, že Nadace ČEZ naší žádosti 
vyhověla. V roce 2005 nám Nadace 
ČEZ  přispěla částkou 400 000 Kč a 
v roce 2006 částkou 300 000 Kč. 
I když  se snažíme získat prostředky 
i z jiných zdrojů a vlastním přičině-
ním, bez  pomoci Nadace ČEZ by-
chom areál budovali dlouhá, dlouhá 
léta.
Za pomoci těchto peněz jsme úspěš-
ně zrealizovali již část projektu „Reha-
bilitačního a sportovně rekreačního 
areálu“. Proběhly rozsáhlé terénní 
úpravy a  pokračujeme dál. 
Zda se všechny cíle projektu podaří 
naplnit, ukáže čas. Dnes už můžeme 
říci, že Nadace ČEZ nám pomáhá a 
my jí DĚKUJEME. 

Bc. Tesařová Jitka
sociální pracovnice 
Domova Na Hrádku

Nadace ČEZ pomáhá 
zdravotně postiženým

Poradna 
pro lidi trpící 
Alzheimerovou 
chorobou
Od 1. října 2005 funguje pod G-cen-
trem Tábor, Střediskem sociálních 
služeb, poradna pro osoby trpící 
Alzheimerovou chorobu a jejich 
blízké. Jedním z důvodů zřízení 
této poradny je neustále narůstající 
počet lidí trpících touto chorobou, 
který v České republice dosáhl již 
80.000. Na bližší informace o tomto 
zajímavém projektu jsme se zeptali 
ředitele G-centra Tábor (které posky-
tuje pobytové, ambulantní a terénní 
sociální služby), pana Jiřího Horec-
kého, B.A.

Co všechno je 
součástí projek-
tu poradny?
Projekt poradny 
vznikl za podpo-
ry Ministerstva 
zdravotnictví v r. 
2006. Obsahem 
projektu bylo 
zřízení zmíněné 
poradny, vydání 
informační brožu-
ry a zřízení webových stránek, které 
se věnují této problematice.

Pro koho je poradna určena?
Jak je již patrné z názvu, poradna 
je určena pro dva okruhy uživate-

lů. Jednak 
pro osoby 
trpící Alzhe-
imerovou 
chorobou, 
která potkává osoby stále mladší, 
a zároveň – v praxi pak převážně 
– pro rodinné příslušníky a přátele, 
kteří o své blízké pečují a musí se 
s chorobou svého blízkého vypo-
řádat. Poradenství probíhá osobní 
i telefonickou formou, poradna je 
otevřena každý všední den od 8.00 
do 15.30. Navštěvované jsou i webo-
vé stránky. 

Jakou pomoc může klient vaší 
poradny očekávat? 
Pracovnice poradny, které jsou sou-
časně pracovnicemi Střediska soci-
álních služeb, podají zájemcům 
všechny potřebné informace o cho-
robě samotné a jejích stádiích. Hlav-
ně pak poskytnou užitečné kontakty 
na další instituce s celostátní či jen 
regionální působností, na které se 
zájemci mohou obrátit. 
 
Kontakt: 
Bc. Kubíková Alena
tel.: 381 478 230
email: socialni.sluzby@centrum.cz
www.g-centrum-tabor.cz

Poskytujete ve 
svém zařízení 
služby zrakově 
postiženým?
Pokud ano, pak právě 
u vás hrozí nebezpečí, že 
v dobré snaze můžete své 
klienty poškodit.

Při doprovázení a komunikaci se zra-
kově postiženými je velmi důležité 
jednat profesionálně, t.zn. se znalostí 
problematiky. Při neodborném postu-
pu hrozí vážné nebezpečí úrazu nebo 
vzniku řady traumatizujících situací.
Nabízíme 4–5hodinový sebezkuše-
nostní výcvik pro přímý obslužný per-
sonál (pracovník soc. péče, sociální 
pracovník, SZP, pečovatel apod.).
Výcvik zorganizujeme přímo na va-
šem pracovišti, vaši pracovníci pozna-
jí na vlastním prožitku některé poci-
ty zrakově postiženého klienta při 
běžných situacích. Na autentických 
videozáběrech budou moci hodnotit 
vlastní chyby při doprovodu zrakově 
postiženého a při komunikaci s ním.
Všichni účastníci obdrží stručné skrip-
tum a celá skupina CD s natočeným 
výcvikem a stručným zopakováním 
zásad správné komunikace a dopro-
vodu, jakož i osvědčení o absolvování 
výcviku.

Bližší informace získáte 
na adrese 

sterba@chello.cz 

Vzdělávání
V rubrice vzdělávání na našich webových stránkách www.rezidencnipe-
ce.cz najdete dva články Mgr. Mileny Johnové: informaci ke konferenci 
o výsledcích projektu „Profesní rozvoj pracovníků ústavů Středočeského 
kraje“, plánované na 13.červen, a článek Vzdělávání pro změnu, v němž 
občanské sdružení Quip - Společnost pro změnu nabízí od začátku letoš-
ního roku vzdělávání pro pracovníky ústavů a dalších pobytových sociál-
ních služeb.
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Naše pobytové zařízení jedná  se 
zdravotními pojišťovnami o uza-
vření tzv. zvláštní smlouvy podle 
§ 17a) Zákona o veřejném zdra-
votním pojištění č. 48/1997 Sb. 
v platném znění. VZP a některé dal-
ší zdravotní pojišťovny  však odmí-
tají uzavřít smlouvu na odbornost 
918 - fyzioterapeut. Mají na to prá-
vo a jak v těchto věcech postupo-
vat, pokud na to právo nemají?  

Podle § 11 odst. 1 Zákona č. 20/1960 
Sb. o péči o zdraví lidu (ZPZL) „...posky-
tují zdravotní péči … zařízení sociál-
ních služeb s pobytovými službami,… 
jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitač-
ní zdravotní péči o pojištěnce v nich 
umístěné…“. Obdobně  podle § 36 
písm. b) Zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb. (ZSS) je poskytovatel 
pobytových sociálních služeb povinen 
zajistit svým klientům zdravotní ošet-
řovatelskou a rehabilitační péči pře-
devším prostřednictvím svých zdra-
votnických zaměstnanců. Tato péče 
je ve smyslu § 22 zákona č. 48/1997 
Sb. o veřejném zdravotním pojištění 
(ZVZP) tzv. zvláštní ambulantní péčí, 
tedy péčí hrazenou z veřejného zdra-
votního pojištění, pokud k tomu tato 
zařízení uzavřou tzv. zvláštní smlouvu 
s příslušnou zdravotní pojišťovnou. 
Účelem této smlouvy je pak podle 
§ 17a) téhož zákona „...zajištění věcné-
ho plnění při poskytování ošetřovatel-
ské a rehabilitační zdravotní péče…“ 
pojištěncům - klientům pobytových 
zařízení sociálních služeb (PZSS). Zdra-
votní pojišťovny jsou přitom povinny 
ji uzavřít, pokud o to PZSS požádá, a 
současně prokáže, že tato zdravotní 
péče bude poskytována zdravotnic-
kými pracovníky, kteří jsou způsobilí 
k výkonu zdravotnického povolání. 
Z uvedeného krátkého výčtu para-
grafů je mimo jiné zřejmé, že PZSS 
mají nejen povinnost (§ 36 ZSS), ale 
přímo ze zákona i oprávnění (§ 11 
ZPZL), ošetřovatelskou a rehabilitační 
péči svým klientům poskytovat, a že 
tato péče je hrazena ze zdravotního 
pojištění, a to na základě tzv. zvlášt-
ní smlouvy, kterou s PZSS zdravotní 
pojišťovny musí při splnění zákonem 
stanovených podmínek (žádost o uza-
vření smlouvy, prokázání odborné 
způsobilosti zdravotnických pracovní-
ků) uzavřít.  Konečně všechny vyjme-
nované zákony zcela shodně oddělují 
tyto typy zdravotní péče, a proto také 
zmiňují dva druhy péče, zvlášť ošet-
řovatelskou a zvlášť rehabilitační. 
Z informací, které mám od svých kole-
gyň a kolegů, se dají nejčastější důvo-
dy, proč zdravotní pojišťovny odmítají  
nasmlouvat odbornost 918 – fyziote-
rapeut,  shrnout do dvou tvrzení. 
Prvním je  zužující výklad, který tvrdí, 
že zákony, pokud hovoří o rehabilitač-
ní zdravotní péči, mají na mysli pouze 
tzv. „rehabilitační ošetřování“. To ve 
smyslu § 4 odst. 1 písm. h) a i) vyhláš-

Chybějící slovíčko 
FYZIOTERAPIE

ky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví 
činnosti zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků, spadá 
do ošetřovatelské péče poskytované 
všeobecnou sestrou a spočívá zejmé-
na v „...polohování, posazování, decho-
vá cvičení a metody bazální stimulace 
s ohledem na prevenci ... a nápravu 
hybných a tonusových odchylek, včet-
ně prevence dalších poruch z imobili-
ty, a provádění nácviku sebeobsluhy 
s cílem zvyšování soběstačnosti“.  Jak 
je z uvedeného zřejmé, spadají pojmo-
vě tyto činnosti pod pojem „ošetřova-
telská péče“ a pokud by tedy měl záko-
nodárce na mysli pouze tyto činnosti, 
neuváděl by shodně ve všech výše zmí-
něných zákonných ustanoveních vedle 
pojmu ošetřovatelská péče též pojem 
rehabilitační péče.
Druhý, sofistikovanější výklad, je 
postaven na argumentaci, že jak 
v zákoně č. 108/2006 Sb., tak ve 
vyhlášce č. 620/2006 Sb. se hovoří o 
„rehabilitační péči“, nikoli o „fyziote-
rapii“ resp. o fyzioterapeutovi, tedy 
odbornosti 918, příp. 902. Navíc tato 
vyhláška  explicitně stanoví, že ošet-
řovatelská a rehabilitační péče o oso-
by v pobytových zařízeních sociálních 
služeb se vykazuje výkony odbornos-
ti 913. Z výše uvedeného pak prý lze 
dovodit, že v pobytových zařízeních 
sociálních služeb nelze nasmlou-
vat zdravotní výkony odbornosti 918 
(902). Autoři těchto tvrzení především 
využívají faktu, že se ve zdravotnic-
kých předpisech obecně neshodují 
názvy zdravotních oborů s názvy zdra-
votních odborností (např. obor všeo-
becné lékařství a odbornost praktic-
ký lékař). Pro rehabilitaci jako jeden 
z druhů zdravotní péče nemají ujed-
nocené pojmosloví, takže některé 
zdravotnické právní předpisy použí-
vají pouze pojem rehabilitace a jeho 
slovní deriváty a jiné se zase striktně 
tomuto pojmu vyhýbají a používají 
modernější pojmosloví (fyziotera-
pie, ergoterapie…). Z těchto právních 
předpisů je ale zcela zřejmé, že  pojem 
rehabilitace (rehabilitační zdravotní 
péče) je chápán jako jeden druh zdra-
votní péče a že pojem fyzioterapie 
(ergoterapie...) lze chápat jako jeden 
z druhů rehabilitační péče (například 
§§ 112-116 vyhlášky č. 424/2004 Sb., 
které výslovně označují různé speci-
alizované fyzioterapeutické postu-
py za součást léčebné rehabilitace).  
Striktní výklad, že výkony odbornosti 
918 nelze v PZSS nasmlouvat kvůli ve 
vyhlášce č. 680/2006 Sb. chybějícímu 
slovíčku „fyzioterapie“, navíc popírá 
samotná smluvní praxe zdravotních 
pojišťoven. Zákon o veřejném zdravot-
ním pojištění, podle něhož se uzavíra-
jí smlouvy na poskytování a úhradu 
všech druhů zdravotní péče, zná jako 
druh hrazené zdravotní péče na rozdíl 
od této vyhlášky pouze pojem rehabi-
litační péče. Pojem fyzioterapie v něm 
vůbec nenajdete. Přesto mají zdravot-

ní pojišťovny, a to v řádech stovek, 
uzavřeny smlouvy na poskytování 
výkonů odbornosti 918 - fyzioterapie. 
V logice jejich argumentů, že rehabi-
litace není fyzioterapie, protože tento 
pojem právní předpis neužívá, by tedy 
neměly vůbec smlouvy na fyzioterapii 
uzavírat, neboť tím vlastně (a lze říci, 
že vědomě) porušují zákon o veřej-
ném zdravotním pojištění. Z uvede-
ného je zřejmé, že jde o zcela účelové 
slovíčkaření, jehož jediným cílem je 
proplatit PZSS co nejméně zdravotní 
péče.
Jak ale docílit, aby zdravotní pojišťov-
ny rehabilitační péči platily? S ohle-
dem na děravou právní úpravu 
celé věci nelze v tuto chvíli na takto 
položenou otázku odpovědět jed-
noznačně. V zásadě jsou možná dvě 
řešení. Každé z nich má ale své „ale“. 
Prvním z nich je vycházet z dikce člán-
ku I vyhlášky č. 620/2006 Sb. podle 
níž se „…při poskytování ošetřovatel-
ské a rehabilitační zdravotní péče…“  
pojištěncům - klientům PZSS „vyka-
zuje poskytnutá zdravotní péče… pří-
slušnými výkony odbornosti 913“. To 
znamená, že všechny časové výkony 
rehabilitace, poskytnuté našim klien-
tům, tedy výkony svým obsahem totož-
né s výkony odbornosti „918 - fyziote-
rapie“, se budou (ve stejném časovém 
rozsahu) vykazovat v odbornosti 913, 
konkrétně výkonem 06613 - ošetřo-
vatelská intervence. Problematickou 
ale zůstává odpověď na otázku, zda 
lze výkony rehabilitace (fyzioterapie) 
vykazovat do odbornosti  913, o níž 
vyhláška explicitně hovoří jako odbor-
nosti všeobecné sestry.
Druhou možností, ke které bych se při-
klonil spíše, je ignorovat výše uvedený 
zužující výklad a pojem „rehabilitační 
zdravotní péče“ obsažený v článku 
I vyhlášky č. 620/2006 Sb. vyložit v 
kontextu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 
h) a i) vyhlášky č. 424/2004 Sb., jako 
jednu část náplně činnosti „všeobec-
né sestry v sociálních službách“, tedy 
tzv. rehabilitační ošetřování. Zbývající 
větší část rehabilitační péče, k jejímuž 
poskytování nemá všeobecná sest-
ra v sociálních službách odbornou 
způsobilost, ale která je v PZSS zce-
la v souladu se zákonem poskytová-
na jejich rehabilitačními pracovníky 
(fyzioterapeuty, ergoterapeuty atp.), 
musí tedy naše zařízení vykazovat již 
existujícími kódy odbornosti 918, pří-
padně 902. Pokud pojišťovny nebu-
dou přesto ochotny tuto odbornost 
nasmlouvat, nezbude než je vyzvat, 
aby tento druh péče zajistili v soula-
du s § 46 odst. ZVZP svými smluvními 
zdravotnickými zařízeními, a do doby, 
než tak učiní, poskytovat péči vlastní-
mi rehabilitačními pracovníky a takto 
vzniklé náklady po pojišťovnách (tře-
ba i soudně) vymáhat.

JUDr. Eduard Kaplan
(e.kaplan@ddp10.com)
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NADĚJE
pro změnu ústavů

V sídle Středočeského kraje byly 
15. února 2007 slavnostně vyhláše-
ny výsledky soutěže „NADĚJE PRO 
ZMĚNU ÚSTAVŮ“ o nejlepší strategie 
transformace ústavní péče. Soutěž 
vyhlásily Středočeský kraj a QUIP 
– Společnost pro změnu v rámci spo-
lečného projektu Profesní rozvoj pra-
covníků ústavů Středočeského kraje. 
Záštitu nad soutěží převzala PhDr. 
Jiřina Šiklová.
Pojmem „transformace ústavní péče“ 
se v souvislosti se soutěží myslí 
odústavnění – deinstitucionalizace 
služeb pro lidi s postižením. Výsled-
kem takto pojaté transformace je 
proměna ústavní péče na služby 
poskytované podle aktuálních potřeb 
konkrétních lidí v běžném prostředí. 
Tento typ služeb bývá označován jako 
„komunitní služby“. Běžným prostře-
dím jsou míněny např. běžná škola, 
běžné pracoviště, běžný domov,  běž-
ný zájmový kroužek, restaurace atd.
Hlavním cílem soutěže „NADĚJE PRO 
ZMĚNU ÚSTAVŮ“ je podpořit a ocenit 
pracovní týmy ústavů sociální péče, 
které se konkrétními aktivitami zasa-
zují o změny vedoucí k normalizaci 
životních podmínek lidí s postižením 
a k větší míře jejich začlenění do běž-
né společnosti. Soutěž má rovněž při-
spět k šíření příkladů dobré praxe.
Do soutěže mohly být nominovány 
strategie ústavů sociální péče zři-
zovaných Středočeským krajem. 
Soutěžní strategie zaslalo celkem 
sedm zařízení. Každá strategie byla 
vyhodnocena třemi odborníky podle 
předem stanovených kritérií. Kritéria 
hodnocení vycházela z technických 
požadavků na strategii, jako jsou 
podloženost cílů (např. přítomnost 
dokladů o potřebě realizovat změny 
plynoucí zejména z analýz a napl-
ňování individuálních plánů); kom-
plexnost strategie (zahrnutí všech 

relevantních pohledů); provázanost 
stanovených krátkodobých i dlouho-
dobých cílů s veřejným závazkem, 
standardy kvality sociálních služeb 
a formulovanou vizí; měřitelnost sta-
novených cílů apod.
Druhou skupinu kritérií tvořily věcné 
požadavky na strategii transformace 
např. zda základní východiska strate-
gie (poslání a vize) odrážejí úsilí nor-
malizovat životní podmínky obyvatel, 
vytváří se podmínky pro naplnění 
jejich životních možností, cíle strate-
gie podporují skutečné sociální začle-
nění klientů (např. umožní dospělým 
obyvatelům ústavu chodit do práce 
mimo ústav, dětem docházet do běž-
né místní školy, individuálně se pravi-
delně účastnit volnočasových aktivit 
v rámci běžné nabídky obce (např. 
skaut, sportovní oddíly, místní spol-
ky apod.), jsou rozšiřovány normál-
ní sociální vztahy obyvatel, v plánu 
je zahrnuto využití běžných zdrojů 
(např. úřady práce, místní školy).
Na základě podkladů dodaných hod-
notiteli rozhodla pětičlenná komise 
složená ze zástupců Středočeského 
kraje, QUIP – Společnosti pro změ-
nu a České unie pro podporované 
zaměstnávání o konečném pořa-
dí. Druhé místo obsadily společně 
ústavy ZAHRADA (Kladno) a DOMOV 
LAGUNA PSÁRY, třetí místo ZVONE-
ČEK (Český Brod). 
První místo nebylo obsazeno. Podle 
názoru hodnotitelů i členů komise 
žádná ze soutěžních strategií neby-
la strategií směřující ústav k trans-
formaci péče na služby, které jsou 
poskytovány v přirozeném prostředí 
a podle individuálních potřeb. Slo-
vy hodnotitelů: „ústav je ještě velmi 
důležitý ... strategie stojí na rozšiřo-
vání možností uvnitř ... jde spíš o roz-
šíření služeb“.
Přesto je nutno ocenit všechny zúčast-

něné pracovní týmy. Každá strategie 
obsahuje zajímavé náměty, které jsou 
inspirativní a představují první kroky 
směrem ke skutečné transformaci 
ústavní péče: 
• Všichni uživatelé služeb budou žít 

v menších funkčních komunitách, 
které se budou postupně přesou-
vat mimo zařízení.

• Zajistit pracovní příležitosti pro 
klienty.

• Realizace samostatného bydlení 
mimo ústav. 

• Obec zaměstnává čtyři klienty.
• Odstranit pracovní oděvy (stejno-

kroje) u všech pracovníků. 
• Zřízení rodinného domu pro 

chráněné bydlení pro pět klientů 
v okruhu deseti km od ústavu. 

• Vytvořit cvičné bydlení pro čtyři 
klienty se středně těžkou mentál-
ní retardací a požádat město o byt 
1+1, kam by bylo možné umístit 
jednoho až dva uživatele služeb. 

Toto jsou první představy a cíle, které 
dovedou středočeské ústavy sociální 
péče k proměně na komunitní služ-
by.
Zástupci vítězných ústavů se letos 
na jaře zúčastní studijní cesty, která 
by jim měla přinést náměty na dal-
ší změny. V plánu je mimo jiné náv-
štěva slovinského ústavu Hrastovec 
s původním počtem obyvatel 450. 
V rámci transformace ústav zatím 
opustilo 200 klientů, kteří bydlí ve 26 
různých lokalitách v okolí.
V souvislosti s výsledky soutěže je 
důležité si uvědomit, že k tomu, aby 
vize pracovníků ústavní péče nezů-
staly omezené jen na ústav samot-
ný a aby byly překonány obavy z tak 
velkých změn jako je úplné zavření 
budovy ústavu, potřebuje vedení 
ústavů podporu a jasné zadání. To 
je něco, co zřejmě právě v nadchá-
zejícím období už nebude problém. 
Transformace ústavní péče je pod-
porována jak na regionální, tak i na 
národní úrovni. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
např. schválilo na svém zasedání dne 
27. 6. 2005 zavádění standardů kva-
lity sociálních služeb. Podstatné je, 
že nástrojem zavádění standardů je 
mimo jiné projekt „Z ústavu do života 
a do práce“, přičemž smyslem tohoto 
projektu je příprava modelové trans-
formace ústavní péče. Na národní 
úrovni je v současnosti nejvýznam-
nější to, že vláda na svém zasedání 
21. února 2007 schválila Koncepci 
podpory transformace pobytových 
sociálních služeb v jiné typy sociál-
ních služeb, poskytovaných v přiroze-
né komunitě uživatele a podporující 
sociální začlenění uživatele do spo-
lečnosti.

Mgr. Milena Johnová

Ústředí Diakonie ČCE 
nabízí volné pracovní místo na úseku managementu kvality

P R A C O V N Í  P O Z I C E :

Odborný pracovník pro oblast zajišťování a rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb 
ve střediscích Diakonie ČCE. 

P O Ž A D A V K Y:

• VŠ vzdělání v  sociální práci,  managementu sociálních služeb, nebo v sociální politice 
• minimálně 2 roky praxe v sociálních službách, znalost AJ nebo NJ

• znalost Zákona o sociálních službách a standardů kvality 
• ochota cestovat do středisek DČCE po celém území ČR

P Ř I H L Á Š K A  M U S Í  O B S A H O VAT:

Strukturovaný životopis
Motivační dopis obsahující též úvahu o zajišťování kvality v sociálních službách.

Přihlášku, prosím, zašlete do tří týdnů od zveřejnění na adresu: 
Úsek managementu kvality, Ústředí Diakonie ČCE

Belgická 22, 120 00 Praha 2
e-mail: cerna@diakoniecce.cz, tel. 608822986



Pragomedica 2007_02.ai 27.2.2007 13:24:16



OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Strana 20

V souvislosti s přijetím zákona o 
sociálních službách byla vytvořena 
nová autorská odbornost 913 - všeo-
becná sestra v sociálních službách, 
kterou upravuje vyhláška MZ ČR 
č. 620/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška MZ ČR č.134/1998 Sb., kte-
rou se vydává Seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami. Všeo-
becnou sestrou v sociálních službách 
se rozumí všeobecná sestra posky-
tující zdravotní péči pojištěncům 
v pobytových zařízeních sociálních 
služeb a ve zdravotnických zaříze-
ních ústavní péče pojištěncům, kteří 
jsou v nich umístěni z jiných než zdra-
votních důvodů. Při poskytování této 
ošetřovatelské a rehabilitační péče 
pojištěncům se vykazuje poskytnutá 
zdravotní péče na základě ordinace 
ošetřujícího lékaře příslušnými výko-
ny odbornosti 913.

Poskytovatelé zdravotně sociální 
péče se snažili před přijetím výše 

uvedené vyhlášky, aby tato péče 
byla zdravotním pojišťovnám vyka-
zována pomocí ošetřovacích dnů. 
K tomuto kroku však nedošlo a tak 
pokud poskytovatel zdravotně soci-
ální péče uzavře smlouvu se zdravot-
ními pojišťovnami, bude zdravotním 
pojišťovnám poskytnutou ošetřova-
telskou péči účtovat na základě evi-
dence výkonů nové odbornosti 913. 
Zdravotní pojišťovny uzavřou smlou-
vu na základě písemné žádosti, kte-
rou musí poskytovatel zdravotním 
pojišťovnám zaslat. Na základě této 
žádosti je zahájeno jednání, jehož 
výsledkem je podepsání zvláštní 
smlouvy o poskytování a úhradě 
ošetřovatelské a rehabilitační péče 
pojištěncům umístěným v zařízeních 
sociálních služeb s pobytovými služ-
bami. Smlouva upravuje základní 
právní vztah mezi poskytovatelem a 
zdravotní pojišťovnou, uvádí základ-
ní podmínky, za kterých je péče 
poskytována a hrazena ze zdravotní-
ho pojištění. Smlouva je uzavírána na 
dobu 8 let, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Neobsahuje kon-
krétní cenová ujednání. Před podpi-
sem smlouvy je nutné vyplnit přílohu 
ke smlouvě - Vstupní formulář, který 
obsahuje údaje o poskytovateli zdra-
votní péče, údaje o typu poskytované 
péče, uvádí spektrum nasmlouvané 
péče (zdravotních výkonů) a počet 
nositelů výkonů. Posledním krokem 
je uzavření dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě  se uzavírá vždy 
na určité časové období a uvádí hod-
notu  bodu, uvádí fakturovací obdo-
bí a uvádí dobu platnosti. Dodatek 
se k základní smlouvě uzavírá opa-
kovaně, vždy na následující období. 
V tomto období je dodatek uzavírán 
do konce roku 2007 a hodnota bodu 
je stanovena na 1 Kč.

Nová odbornost obsahuje výkon 
administrativní, výkon časový, výko-
ny materiálové a výkony bonifikač-
ní. Administrativní výkon je možné 
použít při zavedení nebo ukončení 
odborné zdravotní péče, bude hra-
zen po předchozí indikaci ošetřují-
cího lékaře při převzetí pacienta do 
lékařem indikované péče. Dalším 
výkonem je výkon ošetřovatelské 
intervence v délce trvání 5 minut, 
tento výkon bude hrazen po před-
chozí indikaci ošetřujícího lékaře a 
je možné ho kombinovat s ostatními 
materiálovými výkony odbornosti 
913. Tento výkon lze vykázat nejvýše 
36 x za den. K tomuto výkonu se při-
čítají materiálové výkony, ve kterých 
jsou kalkulovány náklady na přímo 
spotřebovaný materiál použitý k pro-
vedení výkonu. K oběma výkonům lze 
navíc přičíst výkon bonifikační. Tento 
výkon lze vykázat, pokud ošetřovatel-
ská péče byla provedena v době od 
22:00 do 06:00 hodin, nebo v době 

pracovního volna nebo pracovního 
klidu za podmínky, že na pracovišti je 
zajištěn nepřetržitý pracovní provoz a 
pracuje v něm minimálně 5 všeobec-
ných sester.

K tomu, aby bylo možné poskytnu-
tou ošetřovatelskou péči ze strany 
zdravotních pojišťoven uhradit, musí 
poskytovatelé nové odbornosti pro-
vedenou péči zaznamenávat, zpraco-
vávat a předávat podle daných pravi-
del. Všeobecná zdravotní pojišťovna 
vydává pro smluvní zařízení Metodi-
ku pro pořizování a předávání dokla-
dů VZP ČR. Touto metodikou se řídí 
i ostatní zdravotní pojišťovny, pokud 
ve smlouvách není uvedeno jinak. 
Metodika podrobně upravuje pod-
mínky a způsob předávání dokladů. 
Úhradu za provedenou zdravotní péči 
provede VZP na základě vyúčtování 
poskytnuté zdravotní péče na dokla-
dech pořízených a předaných podle 
této metodiky a podle výsledků kon-
trol a revizní činnosti.

Metodika obsahuje výklad základních 
pojmů a pravidel, pravidla pro poři-
zování dokladů, údaje o dokladech, 
vyplňování tiskopisů, vzory tiskopisů 
a pravidla pro předávání dokladů. 
V současné době je v platnosti verze 
6,2 Metodiky. Vzhledem k tomu, že 
byla vydána v roce 2006 neobsahu-
je formuláře a pokyny k odbornosti 
913. Je nutno se zatím řídit obecný-
mi pravidly a pro indukovanou péči 
používat tiskopis VZP-06 Poukaz na 
vyšetření/ošetření, pokud pojišťovna 
v rámci smluvního vztahu neurčí 
jinak. 

Poskytovanou ošetřovatelskou péči 
odbornosti 913 je třeba mít doporu-
čenou ošetřujícím lékařem na pří-

slušném formuláři. Provedenou pé-
či zaznamenánu v ošetřovatelské do-
kumentaci, zaznamenánu pro účel 
úhrady tak, aby bylo možné ze zázna-
mu pořídit dávky a vystavit faktury za 
provedenou péči zdravotním pojišťov-
nám. 

Od dubna roku 2007 bude v platnos-
ti  vyhláška MZ ČR č. 385/2006 Sb., 
o zdravotnické dokumentaci. V § 1 
této vyhlášky je definován povinný 
obsah zdravotnické dokumentace, 
v §2 se uvádí, které dokumenty lze 
považovat za součást zdravotnické 
dokumentace. V příloze č. 1 k této 
vyhlášce v odst. 11 je uveden také 
obsah ošetřovatelské dokumentace.

Vedení ošetřovatelské dokumenta-
ce bude nezbytnou součástí vedení 
záznamů pro zdravotní pojišťovny. 
Ošetřovatelská dokumentace slouží 
dále k záznamu dat potřebných pro 
přenos informací v pracovním týmu, 

k účelům vedení statistiky a bude 
záznamem o oprávněnosti vyúčto-
vané zdravotní péče a záznamem o 
tom, že zdravotní péče byla skutečně 
poskytnuta. Záznam ošetřovatelské 
péče by měl obsahovat kromě údajů 
pro zdravotní pojišťovny také ošetřo-
vatelskou anamnézu, ošetřovatelský 
plán a případně ošetřovatelskou pro-
pouštěcí zprávu. Ošetřovatelský plán 
by měl obsahovat popis ošetřovatel-
ského problému a stanovení ošet-
řovatelské diagnózy, dále záznam o 
postupu ošetřovatelské péče, datum  
a čas provedení ošetřovatelské péče. 
Závěrem by měl být uveden údaj o 
hodnocení poskytnuté ošetřovatelské 
péče. V případě potřeby také návrh 
na změny v ošetřovatelském plánu. 
Indikování péče ošetřujícím lékařem 
by mělo být v souladu s těmito zázna-
my v ošetřovatelské dokumentaci.

Zavedení nové odbornosti do praxe 
přinese pobytovým zařízením sociál-
ních služeb jistě mnoho problémů, se 
kterými se budou muset vypořádat. 
Ani na straně zdravotnických zaříze-
ní, které již výše uvedené skutečnos-
ti dávno znají, nebude vše probíhat 
hladce, neboť tato odbornost vznika-
la sice po dlouhou dobu, ale její přije-
tí vyvrcholilo během několika týdnů a 
na její zavedení nebyly připraveny ani 
zdravotnická zařízení, ani pobytová 
zařízení sociálních služeb. Pobyto-
vá zařízení sociálních služeb budou 
pravděpodobně řešit problémy s vy-
kazováním ošetřovatelské péče. Ob-
tíže lze také očekávat při indikování 
této péče ze strany praktických léka-
řů. Této nové odbornosti bude věno-
ván i článek v příštím čísle.

Ing. Iva Merhautová
reditel@szu-praha.cz

Ošetřovatelská péče v pobytových
zařízeních sociálních služeb

Přetištěno se souhlasem redakce z časopisu Sestra

www.rezidencnipece.cz





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


