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VÝROBCE A DODAVATEL 
PRŮMYSLOVÉ PRÁDELENSKÉ TECHNIKY

Společnost VVM-IPSO s.r.o. Fulnek uvádí na trh sestavu strojů s náplní 7 kg suchého prádla.

Tyto stroje, vhodné zejména pro oblast sociální sféry reprezentují nová, revoluční a na trhu ojedinělá řešení s několika patenty 

a výhodami. 

Průmyslová, odpružená pračka SW 7 s náplní 7 kg suchého prádla je vyhřívána elektricky, má nerezový kabinet, 

velký displej v českém jazyce a špičkovou funkčnost pracích programů.

4 hlavní a 8 speciálních programů včetně ručního ovládání praní, dokončovacího programu a zkráceného pracího cyklu 

od 24 minut při teplotě 30 – 90 °C. Energetická úroveň: A+AA, displej pro plnění a dávkování, přímý pohon s minimálním třením, 

programování funkcí. NOVINKA – čidlo pro nečistotu, osvětlení bubnu. Na přání mincovník nebo platba kartou.

Průmyslový bubnový sušič SD 7 s náplní 7 kg suchého prádla je vyhříván elektricky, má nerezový kabinet, vel-

ký displej v českém jazyce, odtah zbytkové vlhkosti nebo kondenzační jednotku a délku sušících programů od 10 do 150 minut. 

(šetrné sušení)

8 hlavních programů, 4 stupně sušení. NOVINKA – zrychlené a smíšené programy, dokončovací program pro vlnu. Zobrazení 

celkové délky a zbytkového času do konce programu, programování funkcí, osvětlení bubnu, reverzace bubnu a ochrana proti 

poškození prádla. Na přání mincovník nebo platba kartou.

Kontakt:
VVM-IPSO s.r.o.
Opavská 569, 742 45 Fulnek
tel.: 556 740 100, 106
fax: 556 740 106
E-mail: horák.ales@vvm-ipso.cz 
Mob.: 737 262 635                                      
Internet: www.vvm-ipso.cz

NOVINKA!
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Pokrytectví 
a strašáci
„No jo, mladý ji dali do důchoďáku“ 
nebo „tak už ho tam šoupli“, kolikrát 
jste už tuto větu slyšeli v souvislosti 
s odchodem člověka do rezidenční-
ho zařízení. Kolikrát jsme četli člán-
ky o nehodných dětech, které se zba-
vily svých rodičů a zařídili jim přijetí 
do domova pro seniory nebo domu 
s pečovatelskou službou. V podvědo-
mí laické veřejnosti je médii vytvářen 
obraz o zrůdnosti tohoto počinu. 
Při hlubší analýze si však musíme 
uvědomit, že pokud jde do domova 
pro seniory člověk, kterému je oko-
lo 80 let, jeho „mladým“ je přibližně 
60 let. V některých případech by pod-
poru a pomoc potřebovali právě tito 
lidé, kteří už třeba 10 let o svoje rodi-
če pečují a teď s přibývajícím věkem 
a zhoršováním nemoci péči nezvlá-
dají. Místo toho jsou okolím odsuzo-
váni a zatracováni. 
Ve své praxi jsem se setkala s mnoha 
lidmi, kteří byli na pokraji zhroucení, 
protože pečovali o svoje blízké dnem 
i nocí sami. Rozpadly se jim rodiny, 
vztahy, naprosto zpřetrhali veškeré 
sociální kontakty, aby dostáli své po-
vinnosti dítěte. Ocitají se v postavení, 
kdy se sami bojí onemocnět, protože 
kdo by se postaral o jejich příbuzné-
ho. Situaci nezvládají ani za pomoci 
terénních služeb. Řekněme si upřím-
ně, že v některých regionech ani tyto 
služby nejsou lehce dosažitelné. 
Místo rezidenčních zařízení bude 
vždy v rámci sociálních služeb neza-
stupitelné a potřebné, ať už se tato 
skutečnost prezentuje jakkoliv. Vždy 
budou mezi námi občané, pro které 
bude daná služba jediným řešením, 
jak svůj život dožít v důstojných pod-
mínkách. Vždy budou mezi námi 
pečovatelé, kteří péči již nezvládají, 
a rozhodně to není z důvodu zlého 
úmyslu. Tak proč v nich vyvolávat po-
city viny a z rezidenčních zařízení dě-
lat strašáky. Je to pokrytecké. Je čas 
otevřeně přiznat, že pobytové zaříze-
ní není odkladištěm seniorů, nýbrž 
jedna se sociálních služeb, která má 
své oprávnění.

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová, 
Domov Na Zátiší Rakovník,

poskytovatel sociálních služeb

V Poslanecké sněmovně jste praco-
vala v letech 2002–2006. V té době 
zrovna vznikal Zákon o sociálních 
službách. Myslíte si, že přinesl to, 
co od něj všichni očekávali?
Na zákon o sociálních službách se če-
kalo dlouho a všichni se těšili, že uži-
vatelé si konečně budou moci sami 
podle svých potřeb vybírat služby, 
které potřebují. Zákon byl však pou-
hým nakročením a já jsem na to ve své 
řeči ve sněmovně tehdy upozorňovala 
a říkala jsem, že se musí vyhodnotit 
a korigovat. Zda se to dnes děje, ne-
vím. Problém byl a je v tom, že růz-
ná sdružení, terénní sociální služby 
a další poskytovatelé nemají ze záko-
na nárok na dotaci a v tom je skrytý 
háček až hák. Dnes je spousta posky-
tovatelů sociální péče v zoufalé situaci 
a někteří dokonce zanikají, jiní musejí 
služby omezovat. Vždy bylo jasné, že 
bez dotací tito poskytovatelé fungo-
vat nemohou. Právě péčí o bezmocné 
a potřebné se vždycky pozná kvalita 
státu a tady je hodně co dohánět. 

Jaký program má Klíčové hnutí, je-
hož jste představitelem, v oblasti 
sociálních služeb?
Klíčové hnutí je hnutím alternativním 
a přináší zásadně potřebné nové po-
hledy na politiku i ekonomiku. Nabízí 
docela nový systém fungování společ-
nosti, ve kterém o sobě budou rozho-
dovat sami občané a kde oddělením 
ekonomiky, politiky a duchovního ži-
vota, (kam spadá kultura, vzdělávání, 
náboženství i zdravotnictví, i sociální 
problematika), vznikne jiný způsob ko-
munikace. Pak už nebudou tyto obory 
závislé na státu a jeho milosti (či spíše 
lobbování jednotlivých silných hráčů), 
ale finance se budou po dohodě zá-
stupců jednotlivých oborů umísťovat 
tam, kde je jich potřeba. Dnes se ztrá-
cejí v černých dírách daňových rájů, ko-
rupce, nečitelných a zmanipulovaných 
veřejných zakázek a silových oborů 
a hráčů a scházejí tam, kde je jich tře-
ba. Sociální síť tedy budou lidé ovliv-
ňovat sami a podporovat jednotlivé 
instituce jak svým rozhodováním, tak i 
tím, kam půjdou finance. Financování 
by mělo být vícezdrojové, ani stát se ne-
může zříkat odpovědnosti.

Podílíte se na práci mnoha občan-
ských sdružení a nadací, mimo jiné 
i v hnutí Cesta domů, které podpo-
ruje hospice. Jak vidíte budouc-
nost těchto aktivit v době krácení 
prostředků na sociální služby?
Cestu domů jsme měli v jednom z Ad-
ventních televizních koncertů, a tak 
jsem se stala velkou podporovatelkou 
této myšlenky. Pokud vím, tak součas-
ný ministr práce a sociálních věcí pan 
Šimerka přislíbil, že bude tuto myšlen-
ku podporovat, a tak mají možná šan-

ci na nějaké čerpání financí z pojiš-
ťovny. To by pro hospicové hnutí bylo 
skutečně velkým přínosem a úlevou 
a pro nás všechny nadějí, že i náš zá-
věr života bude mít úctu okolí a lásku 
bližních.

Jste členkou poradního sboru 
občanského sdružení Máme ote-
vřeno. Je podle Vás integrace lidí 
s mentálním postižením státem do-
statečně podporovaná? 
Stát by měl především umožnit, aby to-
hle mohla dělat sdružení a spolky, za 
tím účelem založené. Měl by finančně 
i zákony podpořit jejich aktivity. To je 
jeho úkol a nevím, zda se v tomto ohle-
du dělá dost. Myslím, že ne. 

Kromě svých velmi bohatých pra-
covních aktivit se staráte o seniora 
– tatínka, a syna, který je zdravot-
ně postižený. Využíváte nějakých 
ambulantních – terénních sociál-
ních služeb, a pokud dosud ne, co 
si myslíte o jejich dostupnosti pro 
uživatele?
Ne nevyužívám. Můj otec je  ještě so-
běstačný, chodí k nám pouze sestřička 
z Home care, která mu odebírá krev na 
kontrolu vzorků. To je pro něj a ostatní 
moc důležité, protože sám by na od-
běr už nedošel. Můj syn je po část roku 
v zařízení pražského magistrátu, které 
kdysi reformoval známý ředitel Milan 
Cháb. Ovšem kvalita je kolísavá pod-
le toho, jak se ředitelé stále mění, což 
žádnému zařízení neprospívá a Mila-
nů Chábů také není nazbyt. 
Obecně terénních služeb stále není 
dost, zápasí s velkými problémy a tak 
to, co jsme si přáli, když vznikl zákon 
o sociálních službách, totiž aby tady 
byla pestrá nabídka služeb, kde nekva-
litní zahynou pro nezájem občanů, se 
nenaplňuje. Nabídka tu není a  mnoho 
lidí zoufale hledá, kam umístit svoje 
dítě.

Co byste popřála v předvánočním 
čase lidem, kteří pracují v sociál-
ních službách?
Lepší pracovní podmínky, hodně vděč-
nosti za nelehkou práci, kterou dělají, 
a hodně lásky od uživatelů.
A krásné svátky vánoční.

Táňa 
Fischerová
Herečka, 

spisovatelka 
a političkaJiž několik let Táňa Fischerová mo-

deruje spolu s Martou Kubišovou a 
Janem Kačerem Adventní koncerty.
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Výkonná rada OSZSP ČR vyhlásila 13. 10. stávkovou pohotovost kvůli kritické situaci v sociálních službách.

Odboráři kritizují snížení dotací, jejich nejasné rozdělování a upozorňují 
na ohroženou existenci poskytovatelů sociálních služeb. 

Redakce požádala o rozhovor předsedu OSZSP ČR Jiřího Schlangera.

Sociální služby jsou podle otevře-
ného dopisu na vašich webových 
stránkách na kraji propasti. Co vás 
vede k tomuto závěru?
Politická reprezentace přijala před 
několika lety nový systém takřka jed-
nomyslně, ale přitom zcela naivně. 
Navrhovatelé podcenili nebo úmyslně 
neinformovali o finančních nárocích 
nového systému, nezavedli žádné kon-
trolní mechanizmy efektivního využití 
finančních prostředků, nijak nedefino-
vali přechodné období a závazky vyplý-
vající ze starého systému. I v době, kdy 
bylo veřejných financí relativně dost, 
jejich správci se podivovali, jak nákla-
dy veřejných rozpočtů rostou, včetně 
mandatorních nákladů. Vznikla fa-
lešná představa, že příspěvek na péči 
vyřeší všechny problémy sociálních 
služeb a že dotace se stanou věcí mi-
nulosti. To se však nenaplnilo, protože 
dotace nadále hrají tři důležité úkoly. 
Financují se jimi činnosti, které si stát 
vzal za své - sociální prevence, řeší se 
přechodné období - dofinancují se jimi 
služby pro občany, pro které služba 
objektivně určena není, ale jimž nárok 
vznikl podle předcho-
zích předpisů a pra-
xe,  kryjí náklady, na 
které stávající klienti 
ani s využitím všech 
dalších zdrojů nemají 
prostředky. Do toho 
patří i ošetřovatelská 
péče, která není plně kryta veřejným 
zdravotním pojištěním. V neposlední 
řadě by stát měl dotace využívat jako 
prostředek motivace k rozvoji sociál-
ních služeb.

Jaké jsou vaše hlavní požadavky, 
kvůli kterým jdete do stávkové 
pohotovosti?
Naše požadavky směřují k větší stabi-
litě sociálních služeb. Všechny politic-
ké strany deklarují dobrou vůli posta-
rat se o skupiny občanů, kteří nemají 
možnost se postarat o sebe sami. Ale 
skutek utekl. Sociální služby, zejmé-
na dotace na ně, jsou opakovaně ře-
šeny zbytkovým systémem. Přitom je 
zcela zřejmé, že řada klientů a posky-
tovatelů je na dotacích závislá. Tak-
že chceme, aby Sněmovna rozhodla 

o dotacích tak, aby bylo 
jasno od začátku roku, 
a ne, aby se rozhodo-
valo na třikrát jako le-
tos. Jsme přesvědčeni, 
že lze stávající rozsah 
a přiměřenou kvalitu 
zajistit s 6,5 až 7,0 mi-
liardami korun, tedy 
s objemem na úrovní 
letošní skutečnosti. 
Peníze samy však ne-
jsou všechno. Chceme, 
aby se sociální služby 
rozvíjely a zlepšovaly a 
aby to pociťovali klienti 
i zaměstnanci, pro kte-
ré to může být další motivace. To však 
nejde, pokud bude systém rozdělování 
dotací netransparentní. Po dvou letech 
jsme sice dostali pravidla, podle kte-
rých se dotace rozdělují, ale při počtu 
kriterií a způsobu jejich uplatnění chy-
bí jakákoliv možnost predikce. Hlavní, 
co chybí, je porovnání obsahu sociální 
služby a přiměřených nebo objektivi-
zovaných nákladů. Proto jsme dva roky 
usilovali o projekt Analýzy sociálních 

služeb společně se za-
městnavateli. A když 
jsme tuto analýzu 
přes tripartitu (Radu 
hospodářské a sociál-
ní dohody) prosadili 
a dohodli se s MPSV 
na obsahu a partner-

ství, zjistili jsme, že jsme z projektu byli 
vyloučení. Takové jednání minister-
stva je nepřijatelné. Obdobně je tomu 
u zdravotně sociální péče. Rezorty si 
problémy přehrávají ze strany na stra-
nu, aniž by cokoliv věcně vyřešily, a trpí 
tím klienti i zaměstnanci. Dva roky vo-
láme po jednání mezirezortní pracovní 
skupiny nad našimi ryze praktickými 
tématy a namísto toho se úředníci za-
bývají koncepcí. 

Tvrdíte, že jen 20 % z celkového 
objemu financí vydaných na příspě-
vek na péči se vrací poskytovate-
lům sociálních služeb. Jsou peníze 
podle vás zneužívány? 
To není úplně přesné. Vůbec nechce-
me atakovat využití finančních pro-
středků pro 3. a 4. stupeň postižení 

a také péči o děti. Ale 
jsme přesvědčeni, že 
v 2. a zejména v 1. stup-
ni postižení prostředky 
k žádné službě nesmě-
řují, že finance jsou při-
lepšením k důchodu. 
Směřují k prosté spo-
třebě a často ani ne ad-
resátů dávky. Příslušné 
úřady nikdy nebudou 
schopny kontroly. Al-
ternativou je část pro-
středků vydávat bez-
hotovostně ve formě 
poukázek na službu. 
Radikálnější kolegové 

navrhují 1. stupeň dokonce zrušit.

Tlačíte na systémové změny v do-
tačním řízení. Jak si tyto změny 
představujete?
Z analýzy by mělo vzejít, za jakých ná-
kladů lze realizovat konkrétní druh 
sociální služby a také informace, kolik 
prostředků je k dispozici od klienta 
(důchod, příspěvek na péči) a kolik je 
třeba dofinancovat. Z toho lze vyjít ve 
stanovení proporcí využití dotačních 
prostředků na jednotlivé druhy služeb. 
Zřetelněji by měla analýza postihnout, 
co charakterizuje přechodné období 
z hlediska struktury klientů a jejich 
schopnosti platit nebo přejít k jiné 
službě. Za dřívější rozhodnutí státu 
o umístění do sociální služby by měl 
stát nadále nést odpovědnost a měl 
by to být mandatorní výdaj. Pak už lze 
poměrová pravidla pro dotace stano-
vit snadno a spravedlivěji a korektněji 
a včas, lépe než doposud.
 
Mohou stávkovat poskytovatelé 
tak, aby neohrožovali uživatele 
služeb?
My nechceme stávkovat, my chceme 
nápravu stávajících nedostatků. Ne-
připouštím si zatím, že by společnost 
a politická reprezentace byla k problé-
mům tak netečná a my jsme museli 
stávkovat. Pokud by ale někdo mínil, 
že je neetické stávkovat, protože by 
byli ohroženi uživatelé služeb, pak se 
musím ptát, zda to není tak, že perma-
nentní ohrožení vyplývá z nechuti poli-
tiků a úředníků nastalé problémy řešit.

AKTUÁLNÍ TÉMA

Vznikla falešná před-
stava, že příspěvek na 

péči vyřeší všechny 
problémy sociálních 
služeb a že dotace se 

stanou věcí minulosti.

Sociální služby 
V OHROŽENÍ

Celé znění otevřeného dopisu najdete na www.rezidencnipece.cz.
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Na dotazy redakce odpovídá Mgr. Petra Zdražilová, vedoucí oddělení dohledu nad omezováním 
osobní svobody a ochrany práv dětí Kanceláře veřejného ochránce práv.

Z P R ÁVA  O M B U D S M A N A

Zjištění z návštěv zařízení pro 
osoby s mentálním postižením

V říjnu jste navštívili 25 zařízení 
pro osoby s mentálním postiže-
ním a provedli šetření zaměřené 
na uživatele do 26 let. Jaký byl 
nejvýznamnější výstup z tohoto 
šetření?

Návštěvy probíhaly v prvním polole-
tí letošního roku a po individuálním 
vyhodnocení jednotlivých zařízení 
a společném diskusním setkání s 
jejich řediteli vydal ochránce zprávu 
shrnující zjištění z návštěv. Ochrán-
ce v ní konstatuje, že většina zaříze-
ní se nachází na okrajových částech 
obcí a měst nebo dokonce úplně na 
samotě, někdy dokonce mimo do-
sah veřejné dopravy, což prohlubuje 
sociální vyloučení klientů a zcela je 
izoluje od běžného života společnos-
ti. Pokud k tomu přistupuje i fakt, že 
téměř polovina zařízení měla kapa-
citu nad 100 klientů a prakticky ve 
všech se nedostává personálu v pří-
mé péči, je zjevné, že takto koncipo-
vaná zařízení nemohou poskytovat 
vysoce kvalitní a individualizované 
služby v přirozeném, domov nahra-
zujícím prostředí. Příprava klien-
tů, kteří by mohli dosáhnout vyšší 
samostatnosti mimo zařízení, je 
nedostatečná nebo dokonce úplně 
chybí. V zařízeních se tak nacházejí 
klienti, kteří by tam vůbec nemuseli 
být, protože tak vysokou míru pod-
pory nepotřebují. Překážkou jejich 
odchodu je však často i nedostatek 
návazných služeb (chráněné bydle-
ní, podporovaná bydlení apod.).

Ve své zprávě kritizujete, že 
domovy, které svým klientům 
nabízejí práci přímo v zařízení, 
mnohdy obcházejí pracovně 
právní a daňové předpisy. Kde je 
podle vás hranice mezi ergotera-
pií a pracovním poměrem? 

Práce je jedním z předpokladů so-
ciálního začleňování. Pokud není 
k dispozici nabídka pracovních ak-
tivit mimo areál zařízení, je třeba 
ocenit snahu poskytnout klientům 
pracovní aktivitu alespoň v rámci 
zařízení. Pokud však zařízení na-
bídne klientům pracovní příležitost, 
musí být dodržovány příslušné před-
pisy, tj. klient musí práci vykonávat 
na základě dohody s přesně stano-
venou pracovní náplní, rozvrhem 

pracovní doby a měl by za práci do-
stávat i adekvátní odměnu. V někte-
rých zařízeních ochránce zjistil, že 
klienti pracují ve prospěch zařízení 
bez nároku na odměnu. Šlo přitom o 
práce, na které by zařízení normál-
ně muselo najmout zaměstnance 
a platit mu mzdu – např. úklid pro-
stor, zahradní práce, mytí nádobí, 
služba na vrátnici apod. V takových 
případech se rozhodně nedá mluvit 
o ergoterapii.

Při šetření jste zjistili, že nejuží-
vanějším omezovacím prostřed-
kem jsou medikamenty. Jaký je 
váš názor na jejich použití? 

Ochránce požaduje, aby pro použití 
medikace jako opat-
ření omezujícího po-
hyb byla určena jasná 
pravidla, která jsou 
důležitým prvkem 
prevence zneužití. V 
pravidlech by mělo 
být stanoveno, kdo je 
oprávněn rozhodnout 
o použití medikace 
(lékař), v jakých situ-
acích (v tomto směru 
ochránce kritizoval 
vágnost a obecnost 
stávajících předpisů 
– např. v případě ne-
klidu), maximálně ko-
likrát denně a samo-
zřejmě by pravidla měla odpovídat 
i dalším požadavkům zákona o soci-
álních službách. Použití medikace, 
ale nejen jí, by mělo být vyhodnoco-
váno. Především by měly být hledá-
ny příčiny agrese klienta a zařízení 
by se mělo snažit těmto situacím 
předcházet. Co se týká medikace 
obecně, ochránce rovněž apeloval 
na zařízení, aby kontaktovala psy-
chiatra a snažila se vést s ním dis-
kuzi v případě, že se domnívají, že 
je klient přemedikován. Ochránci je 
pochopitelně známa složitá situace 
v tomto ohledu, tedy nedostatek lé-
kařů, a to jak psychiatrů, tak jiných 
odborníků ochotných docházet do 
zařízení. Může se tak zdát, že vyjed-
návací pozice zařízení není nejlepší. 
Toto by však nemělo být důvodem 
k tomu, aby klient léta užíval neo-
důvodněně vysoké dávky léků. Pře-
medikování nepochybně snižuje 

kvalitu života klienta, neschopností 
soustředit se počínaje a umělou in-
kontinencí konče.

Ve zprávě je zmíněna i otázka se-
xuality a nedostatečného řešení 
tohoto tématu v ústavech. Jak 
by se podle Vás k sexualitě mělo 
přistupovat?

Především je třeba oprostit se od 
předsudků, které sexualitu osob 
s mentálním postižením prakticky 
tabuizují. Také je třeba vyhnout se 
extrémům, tj. ani mlčení, ani pře-
hnaná otevřenost. Jedná se o téma 
velmi citlivé a nesnadné, proto je 
třeba studovat odbornou literaturu 
a především diskutovat s pracovní-

ky zařízení. Dát jim 
možnost sdělit vlast-
ní názory a případné 
předsudky postupně 
měnit. S osvětou u kli-
entů ve věci sexuality 
je také třeba začít u 
chlapců a dívek stej-
ným způsobem, jako 
se to děje v ostatní 
společnosti, tedy po-
čínaje poučením o 
odlišnostech ženské-
ho a mužského těla 
a o přiměřeném spo-
lečensky akceptova-
telném chování. To 
vše pro klienty srozu-

mitelnou formou. Tento krok nelze 
přeskočit a začít až s dospělými kli-
enty poučením o tom, jak a kde, pří-
padně s kým prožívat svou sexualitu.

S otázkou sexuality však souvisí 
i téma zneužívání. Zde je třeba klást 
důraz na dostatečné vzdělávání per-
sonálu, aby byl schopen identifiko-
vat rizikové situace a věnoval pozor-
nost případům, kdy se může jednat 
o zneužití klienta. Pokud se takové 
podezření objeví, je důležité zajistit 
lékařské vyšetření, situace náležitě 
zdokumentovat a zajistit důkazy. 
Oznámení Policii ČR a u dětí orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí je sa-
mozřejmostí.

Děkujeme za rozhovor.
Celou zprávu Veřejného ochránce 

zpráv najdete na 
www.rezidencnipece.cz
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Podle § 88 písm. f) zákona o soci-
álních službách jsou poskytovate-
lé sociálních služeb povinni plá-
novat průběh sociální služby, vést 
o něm písemné individuální zázna-
my a průběžně ho hodnotit.
Jak ale postupovat, když klient 
odmítne individuálně plánovat?

Údajná zákonná povinnost osob 
individuálně plánovat.

V zařízení pro seniory s více než stov-
kou klientů cca 10 z nich odmítlo in-
dividuálně plánovat. Inspekční kont-
rola standardů kvality přesto tvrdila, 
že klient má zákonnou povinnost 
individuálně plánovat a hodnotit prů-
běh služby za každou cenu, i proti 
své vlastní vůli. „Pokud prozkoumáte 
Zákon o sociálních službách (dále jen 
ZSS) a jeho prováděcí vyhlášku, pak 
v nich žádnou takovou povinnost ne-
naleznete,“ říká ředitel zařízení. 

O povinnosti plánovat se v ZSS zmi-
ňuje ustanovení § 88 písm. f, které 
stanoví, že: „poskytovatelé sociál-
ních služeb jsou povinni plánovat 
průběh poskytování sociální služby, 
vést písemné individuální záznamy 
o průběhu poskytování sociální služ-
by a hodnotit průběh poskytování so-
ciální služby“. V prováděcí vyhlášce 
je povinnost plánovat redukována na 
poskytovatele, a to v kritériu  b) SQ 5, 
které stanoví, že: „Poskytovatel plá-
nuje společně s osobou průběh po-
skytování sociální služby s ohledem 
na osobní cíle a možnosti osob“ a 
kritériu c) SQ 5, které stanoví, že: „Po-
skytovatel společně s osobou průběž-
ně hodnotí, zda jsou naplňovány její 
osobní cíle“. 

„Při nejlepší vůli nelze z těchto usta-
novení vydedukovat, že klient je 
povinen na jejich základě plánovat 
a hodnotit průběh služby. Určitě má 
právo vyžadovat individuální pláno-
vání od poskytovatele, ale nutit ho 
k těmto činnostem by bylo v rozporu 
s ústavou a jinými ústavními zákony,“ 
soudí ředitel.

Namátkou lze zmínit následující člán-
ky ústavy a Listiny základních práv 
a svobod (dále jen LZPS). Ústava čes-
ké republiky shodně s LZPS stanoví, 
že : „…nikdo nesmí být nucen činit, co 
zákon neukládá.“. Tedy jestliže klient 
nemá zákonnou povinnost plánovat 

Musí se uživatel na plánování 

PODÍLET?
a hodnotit průběh služby, nelze ho s 
odvolávkou na povinnost poskytova-
tele k této činnosti nutit. Bylo by to v 
rozporu nejen s ústavou a LZPS, ale 
též se základní zásadou Zákona o so-
ciálních službách, který v mimo jiné 
stanoví, že sociální  služby musí být 
poskytovány takovými způsoby, aby 
bylo vždy důsledně zajištěno dodržo-
vání lidských práv a základních svo-
bod osob. „Je protiprávní nucení kli-
enta k individuálnímu plánování tím  
ZSS požadovaným způsobem posky-
tování péče, který skutečně  garantu-
je dodržování lidských práv a základ-
ních svobod osob?“, ptá se ředitel.

Listina navíc stanoví nedotknutel-
nost soukromí (Článkem10 LZPS 
odst.2: Každý má právo na ochranu 
před neoprávněným zasahováním 
do soukromého a osobního života a 
Článkem 10 LZPS odst. 3: Každý má 
právo na ochranu před neoprávně-
ným shromažďováním, zveřejňová-
ním nebo jiným zneužíváním údajů 
o své osobě.) „Domnívám se, že po-
kud klient výslovně odmítne indi-
viduální plánování, je v tomto pro-
jevu vůle jasně obsaženo nejenom 
odmítnutí tyto činnosti společně 
s poskytovatelem provádět, ale i jeho 
nesouhlas se zveřejňováním infor-
mací o jeho osobních cílech, potře-
bách a schopnostech. S ohledem na 
neexistenci právní normy, jež by kli-
enta zavazovala plánovat a hodnotit 
průběh sociální služby, je jeho právo 
odmítnout tyto činnosti silnější než 
povinnost poskytovatele uložená mu 
§ 88 písm. f) ZSS, neboť je opřeno 
o práva, jež mu přiznává ústava ČR 
a LZPS, tedy normy vyšší právní síly, 
než ZSS“, namítá k argumentům in-
spekce ředitel zařízení.

Smluvní plánování

IT na argument poskytovatele, že 
povinnost plánovat mají zákonem 
uloženu pouze poskytovatelé, tvrdil, 
že klientovi tato povinnost vyplývá 
ze smlouvy. „Ani při rozhovoru, ani v 
inspekční zprávě však odkaz na pří-
slušné ustanovení smlouvy, které by 
zavazovalo klienta k individuálnímu 
plánování a přehodnocování, neu-
vedl. Ani by nemohl, protože pokud 
by se s obsahem smluv byl ochoten 
seznámit, zjistil by, že žádné takové 
ustanovení neobsahují. Navíc ani zá-
kon, ani vyhláška neobsahují ustano-

vení, která by poskytovatele  ke kon-
traktaci takové povinnosti nutila,“ 
tvrdí ředitel.

Je to bezpečné?

„Dalším pozoruhodným argumen-
tem inspektorů bylo tvrzení, že klienti 
mají povinnost plánovat, protože by 
jinak služba nebyla bezpečná. Co se 
skrývá pod pojmem bezpečná služ-
ba, např. jaké má znaky atp., nám 
nikdo nevysvětlil,“ zlobí se ředitel. 
„Též  zákon a vyhláška, podle kterých 

měla být naše služba kontrolována, 
s tímto pojmem jako znakem pro 
kvalitu služby nepracují, až na jed-
nu  výjimku v § 89, kdy je tento  výraz 
použit v označení místnosti zřízené 
k bezpečnému pobytu. Nepodezírám 
inspekci, že by právě s takovou míst-
ností spojovala znaky kvality sociální 
služby. Nicméně se musím ptát, kde 
je tedy pojem bezpečná služba kodifi-
kován, jakou míru závaznosti pro nás 
má, a co je jeho přesným obsahem. Po-
kud nám to nebyl IT schopen vysvětlit, 
pak nám nemohl ani vyčítat, že naše 
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O stanovisko k tomuto článku 
redakce požádala Veřejného 
ochránce práv:

Uvedené argumenty i s citací zákonů 
vyvolávají dojem, že individuální plá-
nování je něco jako rozvrh hodin po-
vinné školní docházky nebo závazný 
plán s vyvozenými důsledky při jeho 
nedodržení. Nutně tedy musí omezo-
vat svobodu klientů a svobodný projev 
vůle. Podle tohoto názoru individuální 
plánování funguje tak, že za klientem 
chodí personál zařízení s plánem a při-
kazuje mu „teď musíte dělat tohle, mu-
síte dosáhnout takového výsledku, za 
půl roku otestujeme, jestli jste dosáhl 
pokroku…“ a klient nemá šanci unik-
nout, protože se k plánu zavázal. 
Každý jen trochu osvícený a vzdělaný 
pracovník v sociálních službách ví, že 
takhle individuální plánování nefungu-
je. Nejde ani o nesmyslnou povinnost, 
kterou chtěli zákonodárci pracovníkům 
zařízení znepříjemnit život, ale ani o re-
žimové opatření, které má klienty nutit 
do aktivit proti jejich vůli. Jde o nástroj, 
jehož cílem je poskytované sociální služ-
by zkvalitňovat a z klienta učinit partne-
ra ovlivňujícího průběh a způsob posky-
tování služby. Individuální plán dává 
klientovi možnost projevit svou vůli, 
rozhodovat o svém životě. Klienti už ne-
jsou anonymní masou, ale jedinečnými 
bytostmi s individuálními schopnostmi 
a s individuálními potřebami.
Individuální plán pomáhá oběma stra-
nám, jak zařízení, tak klientům. Umož-
ňuje s klientem cíleně pracovat, poznat 
jeho silné i slabé stránky a na základě 
toho rozvíjet jeho soběstačnost. Indivi-
duální plán zahrnuje rizikové situace, 
údaje o jejich prevenci a postupech ře-
šení. S takovými informacemi se mini-
malizuje pravděpodobnost opakování 
rizikového chování. 
Klientovi takový postup dodá klid, se-
bevědomí a postupně i schopnost či do-
vednost zvládat určité úkony či aktivity 
samostatně. Takovým způsobem roz-
víjený klient pak personálu uvolní ruce 
a umožní věnovat se jiným klientům, 
kteří jsou na péči mnohem více závislí. 
Může se samozřejmě vyskytnout pří-
pad, kdy klient individuální plánování 
odmítá. Pak se ovšem musíme ptát na 
příčinu. Za odmítáním se nejčastěji 
skrývá neznalost, nedostatek informa-
cí a tím vyvolané mylné obavy. Jest-
liže je individuální plán prezentován 
především jako povinnost a závazek, 
je jasné, že v klientovi vyvolá strach 
z jeho nesplnění a případných důsled-
ků. Proto raději plán rovnou odmítne. 
Cíle individuálního plánování jsou při-
tom vždy pozitivní, protože se týkají 
rozvoje schopností či dovedností klien-
tů. Tímto způsobem musí být myšlenka 
plánu klientovi vysvětlena, aby pocho-
pil jeho přínos. Vyvolání iracionálního 
strachu z nesplnění plánu je důkazem 
nerovného postavení klientů, s nimiž 
se příliš nekomunikuje. Pokud se s kli-
entem jedná jako s rovnocenným part-
nerem a otevřeně se mu vysvětlí smysl 
individuálního plánování, co se za tím-
to pojmem skrývá, jakým způsobem je 
plán realizován a co znamená pojem 
„vyhodnocení“, pak se dá předpoklá-
dat, že odmítnutí individuálního plánu 
bude něčím naprosto ojedinělým.

Mgr. Petra Zdražilová

služby nejsou v důsledku absence in-
dividuálního plánování bezpečné.“
 
Nepříznivá sociální situace jako 
důvod plánování

„Dalším argumentem kontrolního 
týmu, vysloveným  na podporu fixní 
ideje o nuceném individuálním plá-
nování ze strany klienta, bylo tvrzení, 
že pokud uživatel odmítne plánovat, 
neměl by být naším klientem, neboť 
není v nepříznivé sociální situaci“, 
pokračuje ředitel. „Kromě skutečnos-
ti, že poskytovatel ani podle zákona 
o sociálních službách takovému klien-
tu nemůže přijetí odmítnout, (viz usta-
novení § 91 odst.3) ZSS,) je u velké 
části  žadatelů o naší službu hlavním 
důvodem  nepříznivá sociální situa-
ce, při které může být klient zcela fit. 
Chybí mu pouze sociální komunikace, 
kterou mu jeho okolí není schopno 
nabídnout. Takový klient je schopen 

plánovat své aktivity sám, bez pomoci 
poskytovatele, a proto také nabídku 
této aktivity odmítá“, dodává ředitel.

Plánování „na oko“

Jak se tak poskytovatel stále dožado-
val věcného a právního zdůvodnění 
absolutní povinnosti individuálního 
plánování, dostalo se mu při závěreč-
ném pohovoru doporučení. V kostce 
znělo tak, že by inspekce plnění SQ 5 
uznala, pokud by u klienta, který od-
mítl plánovat, IP vyplnili bez něj a on 

by pak na takto vyplněný plán písem-
ně potvrdil, že plánovat  nechce. Krité-
ria 5.b a 5.c. však jasně stanoví, že po-
skytovatel plánuje a hodnotí průběh 
služby společně s osobou, bylo by plá-
nování  jen „na oko“, aby byly uspoko-
jeny byrokratické choutky inspekce. 

Povinnost písemně plánovat a 
hodnotit průběh služby není záko-
nem uložena 

Závěrem nám ředitel zařízení řekl: 
„Možnost a právo klientů neplánovat 
určitě nezneužíváme. Počet klientů, 
kteří z důvodů odmítnutí pravidelně 
písemně  neplánují a nehodnotí prů-
běh služeb jsme od minulé inspek-
ce zásadně snížili. Dá se ale říci, že 
i s těmito  klienty průběh jim posky-
tovaných služeb plánujeme a hodno-
tíme. Tyto činnosti ale realizujeme 
pouze ústním způsobem a nahodile 
v závislosti na ochotě klienta projed-

nat s námi své „ad hoc“ požadavky 
na poskytování služby. To, jak si však 
bohužel nebyla ochotna inspekce 
všimnout,  není v rozporu  se záko-
nem ani vyhláškou, neboť ty posky-
tovateli  povinnou písemnou formu  
plánování a  hodnocení průběhu po-
skytování služby  neukládají, a ani se 
nezmiňují o tom, že by mělo být plá-
nování prováděno pravidelně.“ 

Vzhledem k probíhajícímu 
námitkovému řízení redakce nechce 

uvádět jméno ředitele. 
Kontakt na něj je v redakci.
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Jak sestavujete plány s klienty, kteří nekomunikují?

Máme jednu nekomunikující klientku, která na všechno 
buď ANO, nebo NE. V sestavování plánu jsme se domluvi-
li se synem, že se pokusíme o to, aby alespoň něco uměla 
říct. Každý den se s ní opakují často používaná slovíčka, 
ale jinak pracujeme tak, že jí ukazujeme, co by chtěla 
a ona na to reaguje. Je to docela obtížné, měli jsme ob-
rázky, podle kterých jsme se s ní snažili mluvit, ale to od-
mítá. 

Co si myslíte o alternativní komunikaci a jaké s ní 
máte zkušenosti?

Myslím si, že alternativní komunikace je velmi vhodná 
a užitečná věc, nám se právě osvědčila u naší nekomu-
nikující klientky, která kývne nebo odmítne věci, které jí 
ukazujeme.

Jak Vaši klienti přistupují k tvorbě a vyhodnocování 
IP? 

Naši klienti nechtějí tvořit a vyhodnocovat IP, považují to 
za zbytečnost. Rádi si popovídají, ale nějaké plánování, 
čeho by ještě chtěli dosáhnout nebo na čem by chtěli pra-
covat pro udržení sil, to je zatěžuje a nesouhlasí s tím.

Můžete uvést nějaké kuriózní přání klienta? 

Hodně našich uživatelů má velké přání, aby umřeli smíře-
ní s Bohem a s lidmi. Jedna klientka by chtěla zemřít ve 
vinohradě a rychle.

Jak jste při inspekci dopadli v hodnocení standardu 
č. 5?

Velmi špatně, dostali jsme 0 bodů. Měli jsme vytvořené 
plány společně s ošetřovatelskými, což se inspektorům 
nelíbilo, tak jsme začali IP znovu. Používáme program 
IREsoft.

Pavla Zahrádková
Domov Boršice

Jak sestavujete plány s klienty, 
kteří nekomunikují? 

Uživatelé naší organizace jsou osoby 
s lehkým až těžkým stupněm men-
tálního postižení. Obzvláště u osob 
s těžkým stupněm postižení je komu-
nikace velkým úskalím při naší kaž-
dodenní činnosti. 
Nekomunikující uživatelé však nee-
xistují. Každý uživatel komunikuje 
svým jedinečným, osobitým způso-
bem. To, že neslyší nebo že nedokáže 
reagovat na hovorovou řeč běžným 
způsobem, ještě nic neznamená. Pro-
to se snažíme tyto naše uživatele nej-
dříve dobře poznat v rámci zkušební 
doby. Během ní se o tyto uživatele 
stará tzv. pověřený pracovník, který 
po ukončení zkušební doby předá 
svá pozorování klíčovému pracovní-
kovi, kterého si uživatel (nejčastěji 
z fotografií vybraných zaměstnanců) 
sám vybere. Poté se tvorby individu-
álního plánu ujme klíčový pracovník, 
který vypracovává společně s uživa-
telem, jeho rodinnými příslušníky 
a blízkými dokumenty individuální-
ho plánování. Hlavní roli má v tomto 
procesu ovšem sám uživatel. Proto 
vždy usilujeme o jeho vlastní vyjád-
ření, ať je vyřčeno jakoukoliv formou. 
Uživateli dáváme možnost výběru 
z více možností na základě piktogra-
mů nebo fotografií. Respektujeme 
čas, který uživatel k vyjádření potře-
buje. Pokud uživatel nereaguje na 
žádnou z těchto forem, snažíme se 

do něj osobně vžít – buď tak, že se do 
něj vžije sám klíčový pracovník nebo 
klíčový pracovník vede imaginativní 
rozhovor s pracovníkem, který uživa-
tele zastupuje. 

Co si myslíte o alternativní komuni-
kaci a jaké s ní máte zkušenosti?

Je to jedna z možností jak s uživate-
lem navázat smysluplnou komuni-
kaci. V dnešní době již na tomto poli 
existuje hodně různých možností. 
S našimi uživateli pracujeme podle 
toho, co je pro ně vzhledem k jejich 
postižení nejefektivnější, v současné 
době je to obrázková forma AAK, tedy 
jednoduché obrázky a piktogramy. 
U neslyšících uživatelů, které máme 
v současné době dva, využíváme zna-
ky makatonu a jednoduché znaky 
české znakové řeči, které kombinu-
jeme s obrázkovou formou komuni-
kace. AAK našim uživatelům velmi 
pomáhá při každodenní komunikaci, 
a to nejen při běžné komunikaci mezi 
uživateli a zaměstnanci, ale také při 
komunikaci uživatelů mezi sebou 
navzájem. AAK využíváme rovněž při 
vzdělávání uživatelů, plnění cílů a při 
seznamování s právními a úředními 
záležitostmi.

Jak vaši klienti přistupují k tvorbě 
a vyhodnocování IP?   

Ne všichni naši uživatelé si našli k in-
dividuálnímu plánování svůj vztah. 

Stále jsou někteří, kteří ho berou 
jako zasahování do svého vlastního 
soukromí. Tyto uživatele postupně 
motivujeme k tomu, aby si uvědomili, 
že plánovat cíle je normální a běžné 
a má své opodstatněné výhody. Když 
mám cíl, mám se i na co těšit, život 
je pak zajímavější…důležité je ovšem 
motivovat uživatele k takovým cílům, 
které budou pro ně zajímavé, lákavé, 
prospěšné...
Většina uživatelů má na plnění svých 
cílů vlastní zájem. Někteří jasně vědí, 
co chtějí a umí to vyjádřit bez podpo-
ry, jiné je třeba k hledání vhodného 
cíle motivovat a podporovat. Zde hod-
ně záleží na klíčovém pracovníkovi, 
na jeho dosavadních zkušenostech, 
na délce jeho praxe, na jeho vzdělá-
ní, na umění s uživatelem komuniko-
vat, na jeho zájmu o uživatele, jeho 
kreativitě, znalosti svých možností 
i povinností, vyplývajících ze znalos-
tí standardů kvality a v neposlední 
řadě na jeho celkové spokojenosti ve 
vlastním zaměstnání.  

Můžete uvést nějaké kuriozní přá-
ní klienta?  

Chci se naučit hrát na kytaru kvůli 
jedné dívce, která je bohužel zada-
ná, abych jí mohl hrát na kytaru její 
oblíbené písničky, až bude jednou 
moje...

Ing. Tamara Šeligová
Santé – DZPO Havířov

NÁZORY, DISKUZE

Jak vidí 
poskytovatelé
ANKETA ČASOPISU REZIDENČNÍ PÉČE K INDIVIDUÁLNÍMU PLÁNOVÁNÍ

SQ5
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Jak sestavujete plány s klienty, 
kteří nekomunikují?

Využíváme především informace od 
příbuzných a známých uživatele. Je 
to významný zdroj informací o tom, co 
klient měl či neměl rád. U plánování 
s nekomunikujícím uživatelem využí-
vají pracovníci různé metody a tech-
niky – hypotézy o potřebách uživatele 
(pozorování, empatická fantazie…) 
a to následně sdílí v pracovním týmu. 
Pracovníci pozorují reakce uživatele, 
zda byla hypotéza správná a došlo ke 
zlepšení, či nikoliv. 

Co si myslíte o alternativní komu-
nikaci a jaké s ní máte zkušenosti?

U uživatelů, kteří nekomunikují, je al-
ternativní komunikace nejen přínos-
ná, nýbrž i nutná. Navázat takovou 

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, zařízení Do-
mov Sosna poskytuje sociální pobytové služby Domovy pro seniory, 
Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním po-
stižením, Odlehčovací služby.

komunikaci není zcela jednoduché. 
V praxi se nám osvědčila komunikace 
zpočátku pomocí konkrétních před-
mětů – posléze podle černobílých pik-
togramů, v současné době zvažujeme 
přechod na barevné fotografie. 

Jak Vaši klienti přistupují k tvorbě 
a vyhodnocování IP? 

Pro klienty pobytového zařízení Do-
mov Sosna je tvorba a vyhodnocování 
IP různorodá, přístup je zcela indivi-
duální. Někteří přistupují k IP aktiv-
ně - s nadšením, jiní uživatelé jsou 
spíše pasivní - nemají zájem, nebo 
jsou převážně nekomunikující a zcela 
imobilní. Některé tvorba IP obtěžuje 
a na dané téma nechtějí komuniko-
vat. V těchto případech hraje velkou 
roli motivace a správné vysvětlení pro-
ble-matiky.

Můžete uvést nějaké kuriózní přání 
klienta? 

Jedna z našich uživatelek má velmi 
aktivní přístup k životu. Projevuje se 
to především zájmem o všechno dění 
nejen kolem sebe, ale i ve společnos-
ti. Neustále čte noviny, knihy a sleduje 
zprávy v televizi, má pořád návštěvy a 
prostě je v rámci svého zdraví aktivní. 
Přesto všechno na otázku, co by si přá-
la, vždy odpovídá, že umřít a že by si 
chtěla zaplatit euthanazii. 

Jak jste při inspekci dopadli v hod-
nocení standardu č. 5?

Z výše uvedených čtyř sociálních služeb 
proběhla v našem zařízení inspekce 
pouze na sociální službě Domovy pro 
seniory. Ve standardu č. 5 jsme dosáhli 
hodnocení 8 bodů, plný počet jsme do-
sáhli pouze v kritériu 5.d
 

Bc. Pavel Pezda
ředitel

Sociální služby města Třince

Jak sestavujete plány s klienty, kte-
ří nekomunikují?

Všichni pracovníci v sociálních služ-
bách prošli „výcvikem klíčových pra-
covníků“. Během tohoto výcviku se 
mimo jiné naučili používat tzv. racio-
nální techniky (vést rozhovor, získávání 
informací od rodiny ad.) i techniky intu-
itivní (pozorování, empatická fantazie 
ad.). Naučili se také různé náměty při-
nášet do týmu a sdílet v něm, dohodl 
se fungující systém porad a jsou super-
vizně vedeni. 
Pokud tedy nelze použít při IP roz-
hovor, tak používáme intuitivní 
techniky. Pomocí těchto technik je 
individuální plán týmově sestavován 
a hodnocen. Naše zkušenosti uka-
zují, že tento přístup významným 
způsobem vytváří velice vnímavé 
prostředí, kde se případným nebla-
hým následkům (nedorozuměním, 
nepohody, apod.) předchází brzkou 
detekcí příčin (projevům nespoko-
jenosti, náznakům stížnosti). A pře-
devším i nekomunikující klient si 
zachová daleko snazším způsobem 
důstojnost a kvalitu života. V posled-
ku lze konstatovat, že jak klienti, tak 
pracovníci jsou obohacováni o další 
rozměr života. 
Poslední poznámka se týká zdůrazně-
ní velkých nároků na týmovou efek-
tivní spolupráci i přesný a včasný tok 
informací (systém porad, intervizí ad.).  

Co si myslíte o alternativní komuni-
kaci a jaké s ní máte zkušenosti?

Jak jsem již naznačil výše. Alternativ-
ní komunikace a její různé metody 

jsou určitě užitečné při dorozumívání 
u lidí, kteří se nemohou vyjádřit slo-
vem, ať už se jedná o děti, dospělé či 
seniory. V domově pro seniory se tato 
forma komunikace každodenně vyu-
žívá i osvědčuje. My si již nedokážeme 
představit práci bez ní. 

Jak Vaši klienti přistupují k tvorbě 
a vyhodnocování IP? 

Dá se říci, že vesměs pozitivně. Rádi 

si promluví s klíčovými pracovníky. Ví 
a poznávají, že o ně někdo má a proje-
vuje zájem. 

Jak jste při inspekci dopadli v hod-
nocení standardu č. 5?

IQSS jsme již absolvovali v březnu 
roku 2009. Získali jsme celkem 129 
bodů a požadavky SQ jsme naplnili! 
Ve SQ 5 jsme obdrželi 14 bodů, z 15 
možných. 

Mgr. Jan Výborný
ředitel Domova blahoslavené Bronislavy

V inspekcích jsme obstáli, bojujeme s VZP
Osobně jsem rád, že jsem mohl spolu s týmem zavádět a následně i naplnit 
SQ. Mně osobně to pomohlo, abych si udělal představu o důležitých bodech 
mé práce a zároveň se to v týmu „vyčistilo“. Všichni jsme věděli, kdo je komu 
přímý nadřízený, kdo má co a jak dělat, a kdo je za co zodpovědný, jak týmo-
vě spolupracovat, jak se chovat ke klientům, co se stížnostmi, jak nakládat 
s právy klienta, jak se připravit v rámci managementu rizika na různé riziko-
vé, resp. havarijní a nouzové situace, potažmo na střety zájmů. Jednání se zá-
jemcem již není náhodné, jak se zrovna zamane, ale je popsán jednoduchý a 
fungující systém. Stejně tak podpis smlouvy, IP, ochrana dat ad. Zavádění SQ 
vnímám tedy jako šanci udělat si pořádek a nastavit si službu dle našich tech-
nických, provozních a finančních podmínek, v rámci potřeb našich klientů 
i požadavků zákona. Tento proces vnímám také jako nikdy ne zcela ukonče-
ný. Nicméně, následný dopad na financování organizace je naprosto nulový. 
Oproti tomu nastavení systému při poskytování a následném vykazování 
zdravotní péče a revizní činnost VZP, která mnohde není „lege artis“, jsem 
nevěnoval moc pozornosti a ukázalo se, že právě tato mnohdy podceňovaná 
část naší práce je daleko podstatnější, alespoň co se finančních toků a dopa-
dů týče. Proto musím konstatovat, že jsem patrně špatně zvolil priority a měl 
jsem se již od začátku daleko více věnovat zdravotní péči. 
Nicméně když už něco dělám, tak se to snažím dělat pořádně a dotahovat 
věci důsledně do smysluplného konce. Tuto práci mám rád a naplňuje mě 
smysluplností to, že jsme obstáli jak před IQSS, tak nyní srdnatě a se ctí (do-
slova bojujeme) s VZP a její revizní činností. V obou případech musím poděko-
vat lidem, kteří nás supervidovali a podporovali, i celému pracovnímu týmu.
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Český standard:

5. Individuální plánování průběhu 
sociální služby
a) Poskytovatel má písemně 

zpracována vnitřní pravidla 
podle druhu a poslání sociální 
služby, kterými se řídí plánová-
ní a způsob přehodnocování 
procesu poskytování služby; 
podle těchto pravidel poskyto-
vatel postupuje;

b) Poskytovatel plánuje společně 
s osobou průběh poskytování 
sociální služby s ohledem na 
osobní cíle a možnosti osoby;

c) Poskytovatel společně s oso-
bou průběžně hodnotí, zda 
jsou naplňovány její osobní 
cíle;

d) Poskytovatel má pro postup 
podle písmene b) a c) pro kaž-
dou osobu určeného zaměst-
nance;

e) Poskytovatel vytváří a uplatňu-
je systém získávání a předává-
ní potřebných informací mezi 
zaměstnanci o průběhu posky-
tování sociální služby jednotli-
vým osobám.

Anglický standard (pečovatelské 
domovy pro starší lidi):

Plán uživatele služby
Výsledek: Uživatelovy zdravotní, 
osobní a sociální potřeby jsou vyjád-
řeny v individuálním plánu péče

Standard 7
7.1. Plán péče se vytváří na základě 

souhrnného vyhodnocení uživa-
telových potřeb (viz standard 3) 
a poskytuje východisko pro to, 
jaká péče má být poskytována.

7.2. Plán péče detailně popisuje, jaké 
činnosti musí vykonat ošetřova-
telský personál, aby byly pokry-
ty všechny aspekty, zdravotních, 
osobních a sociálních potřeb uži-
vatele služby.

7.3. Plán péče obsahuje klinické zá-
věry relevantních profesionál-
ních orgánů zabývajících se péčí 
o starší lidi a zahrnuje vyhodno-

Když dva dělají totéž 
není to totéž

aneb trochu jiný pohled na individuální plány

ceni rizik se zvláštním důrazem 
na prevenci pádů.

7.4. Ošetřovatelský personál reviduje 
plán péče alespoň jednou měsíč-
ně, aby tak reflektoval měnící se 
potřeby a aktuální cíle ve zdra-
votní a osobní péči.

7.5. Pokud je uživatel služby zahrnut 
do zvláštních programů (Care 
Programme Approach, Mental 
Health Act), plán péče to plně 
bere v úvahu.

7.6. Plán péče je sestavován za účasti 
uživatele služby a ve stylu, který 
je pro uživatele služby srozumi-
telný. Plán péče podepisuje uži-
vatel služby, je-li toho schopen 
a/nebo jeho zástupce – pokud 
existuje.

Co z porovnání standardů vyplý-
vá? 

Byrokracie je všude, ovšem v Anglii 
je jí viditelně méně. Písemná pravidla 
pro plánování služby se nepožadují. 
Při přijetí do domova je vyhodnocena 
celková situace budoucího uživatele 
služby a plán pak prostě obsahuje to, 

co má dělat personál v přímé péči, 
aby uživatelovi bylo co nejlépe Je 
zřejmé, že důraz je kladen zejména 
na záznam úkonů v oblasti zdravotní 
péče. Nikdo není otravován bláboly 
o osobních cílech a jejich naplňová-
ní. Tohle bylo do českých standar-
dů zřejmě propašováno sociálními 
inženýry a bojovníky za lepší příští, 
kteří chtějí lidem přinášet dobro bez 
ohledu na to, zda toto dobro uživa-
tele služby zajímá. Tvůrci standardů 
chtěli být nejlepší na celém světě. A 
navíc ani nepřipouštěli existenci lidí, 
kteří formulace osobních cílů nejsou 
schopni ani s pomocí těch nejkvali-
fikovanějších odborníků. Výsledkem 
je, že při inspekcích paní inspektorky 
a páni inspektoři pěkně otravují, pro-
tože formulace českého standardu 
5 připouští velmi subjektivní výklad, 
ba přímo zvůli. Uživatelé služby jsou 
nuceni k sepisování blábolů, aby se 
jim závěr života pěkně zpříjemnil. A 
pokud to odmítají, odnese to za ně 
personál. Opravdu vynikající český 
příspěvek ke zvyšování kvality péče.

Ing. Vladimír Hanzl

Při zavádění standardů kvality sociálních služeb všechny relevantní a irelevantní orgány 
a jejich tiskové trouby hlásaly do světa, že tyto standardy byly vytvořeny na základě zkuše-
ností a ve spolupráci s odborníky ze Spojeného království Velké Británie a severního Irska. 
Nuže porovnejme:

Další informace najdete na www.rezidencnipece.cz.

REDAKČNÍ INFORMACE

Máte zájem dostávat více čísel Rezidenční péče? Objed-
nejte si zasílání libovolného počtu čísel jen za nákladovou 
cenu a poštovné. Předplatné můžete objednat i v průbě-
hu kalendářního roku, vyfakturujeme Vám jen odebrané 
časopisy.
Jeden výtisk Vám samozřejmě budeme zasílat zdar-
ma i nadále!

Objednávkový formulář najdete 
na www.rezidencnipece.cz, 
nebo nás kontaktujte osobně.

Tel.: 2717483112, 271747313 
e-mail: info@marcom-praha.cz 

Ceny: Roční předplatné na 1 ks navíc 250 Kč
 2 ks navíc 420 Kč
 3 ks navíc 510 Kč
 4 ks navíc 520 Kč 
Od 5 ks navíc roční platba 120 Kč za každé číslo 
– příklad 8 ks x 120 Kč)

odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péčeodborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče
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MPSV ve spolupráci s dalšími odborníky připravuje analýzu nákladů sociálních služeb, 
která by měla přispět k finančnímu ozdravení celého systému. Redakce obdržela člá-
nek, který možná může být pro budoucí průzkumníky inspirativní, protože poskytova-
telé počítají spíše ve „stovkách“ než v „miliardách“. Poskytovatele, kteří byli zásadně 
kráceni na dotacích, asi těžko uspokojí informace, že letos byla celková výše dotací 
6,8 mld. Kč. 

Rozpočet pro pečovatelskou službu je  sestavován s těmi-
to předpoklady - 1/3 finančních prostředků je přímo od 
uživatelů služeb, 1/3 poskytne MPSV a 1/3 poskytne kraj 
a město, kde je služba poskytována.  

Častá argumentace je, že do celého systému je pro-
střednictvím příspěvku na péči dáváno velké množství 
finančních prostředků a že se tyto prostředky nevracejí 
do systému zpět, tzn. že značná část prostředků zůstává 
u příjemců dávky nebo jejich rodinných příslušníků. Toto 
tvrzení je pravdivé, ale není způsobeno nedostatečnou 
činností  poskytovatelů sociálních služeb či nezájmem 
o poskytování služby sociální péče, ale chybou v nasta-
vení celého systému. Snaha rozdělit dávku I. stupně na 
1000 Kč v hotovosti a 1000 Kč jakousi poukázkou tuto 
situaci nezachrání.

Pro příklad uvádím jednoduchý výpočet:
Předpokládejme:
� že průměrně zaplacená částka uživatelem služby je 

1200 Kč/měsíc,
� že pečovatelská služba zajišťuje služby pro 60 uživate-

lů měsíčně,
� že mzda pečovatelky je 12 000 Kč hrubého měsíčně, 

sociálního pracovníka 16 000 Kč hrubého (vysokoško-
lák) a vedoucího oddělení 20 000 Kč měsíčně (také 
vysokoškolák) – mzdy zdaleka nedosahují výše ani 
průměrné mzdy.

K tomu, aby byli uspokojeni všichni zájemci o poskytnu-
tí služby, musí pečovatelky odpracovat v přímé péči 720 
hodin za měsíc. Pracovní doba je sice 8 hod. denně, ale 
pečovatelky jezdí v terénu ve městě nebo vesnicích a den-
ně odpracují v přímé péči cca 6,5 hodiny (136,5 hod. při 
21denním pracovním měsíci). 
To znamená, že v přímém zajištění služby musí pečova-
telská služba zaměstnávat 5,5 pečovatelky, 1,5 sociální-
ho pracovníka a 1 vedoucího pečovatelské služby – ná-
klady na mzdy jsou následující:

Pečovatelky 5,5  x  12 000   x  1,34   =  88 440 Kč
Soc. pracovníci 1,5  x  16 000   x  1,34   =  32 160 Kč
Vedoucí PS 1   x  20 000   x  1,34   =  26 800 Kč
Celkem 147 400 Kč /měsíc

Od uživatelů vybereme na základě vyhlášky 505/2006, 
340/2007   60 x 1 200 Kč  =  72 000 Kč/měsíc

Rozvoz obědů: opět na základě vyhlášky 505/2006 

a 340/2007 můžeme za rozvoz obědů účtovat maximál-
ně 20 Kč/oběd

Příjem za rozvoz obědů  -  cca 20 osob  
příjem 400 Kč/den, 8400 Kč/měsíc      
100 800 Kč/rok

Náklady:  PHM + amortizace os. automobilu  -  6 Kč/km 
- denně najede cca 24 km 
 = 144 Kč/den, 3024 Kč/měsíc
- mzda 2 pečovatelek 3 hod./den 
 = 429 Kč x 1,35 = 579 Kč/den
 12 159 Kč/měsíc
Celkem - 15 183 Kč/měsíc 
            a 182 196 Kč/rok

Jediný, kdo na obědech vydělává je ten, kdo je vaří, 
a to obvykle není pečovatelská služba.
Cena za jeden oběd je 65 Kč x 20 x 21 = 27 300 Kč/mě-
síc  = 327 600 Kč/rok vybere poskytovatel stravy, což je 
obvykle restaurace nebo hotel, v žádném případě posky-
tovatel sociální služby. Poskytovatel sociální služby do-
tuje rozvoz obědů pro cca 20 lidí za jeden rok částkou 
81 400 Kč.

Na další provozní náklady potřebuje dalších 400 000 Kč 
– pronájmy, energie, spotřební materiál, kancelářské po-
třeby, technické vybavení, vzdělávání…

Pokud sečteme všechny náklady mzdy    1 768 800 Kč
 obědy       182 200 Kč
 další náklady       400 000 Kč
 celkem     2 351 000 Kč

od uživatelů můžeme maximálně vybrat 864 000 Kč

Z toho plyne, že tato vzorová pečovatelská služba 
musí být ročně dotována nejméně 1 487 000 Kč/rok, 
tj. 2065 Kč na 1 uživatele/měsíc, nebo na každých 
vybraných 100 Kč od uživatele musí stát vložit dal-
ších 172 Kč.

(U pobytových služeb poskytlo MPSV na rok 2009 dotaci 
NNO na 1 lůžko na 1 měsíc  4600 Kč.)

Tento příklad jasně ukazuje i na fakt, že jakékoliv dělení 
finančních prostředků na hotové peníze a na poukázky 
nemá smysl. Pečovatelské služby nemohou díky nízkým 
dotacím kapacitně zvládat odpečovat daný počet hodin. 

Pečovatelky, nebo 
POPELKY?

Mgr. Alena Mašková zajišťuje pečovatelskou službu v Pardubicích. Zpracovala zajíma-
vý rozbor zajištění pečovatelské služby z hlediska financování. Dále hodnotí dopad 
novely zákona, která schválila poukázky na poskytování sociálních služeb v I. stupni 
ve výši 1000 Kč.

AKTUÁLNÍ TÉMA
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Jistě nemusím připomínat, že práci sociálních pracovní-
ků uživatel nehradí.

Podle mého názoru je jediná možná náprava v celém sys-
tému změna ve vyhlášce 340/2007 a navýšení dotací pro 
pečovatelské služby.
Ve všech materiálech uvádí MPSV, že je nutné posílit do-
mácí péči, že je potřeba umožnit seniorům důstojné stá-
ří, pokud možno v jejich domácnostech. Ale to jsou jen 
řeči, realita je zcela jiná. 

Ve městě Pardubice byl v roce 2008 vyplácen příspěvek 
na péči I. stupně celkem 1160 uživatelům.  Tito příjemci 
příspěvku pečovatelskou službu využívají jen málo, ale 
po schválení novely zákona 108/2006 budou požado-

vat služby minimálně za 1000 Kč měsíčně, tj. při platbě 
100 Kč za hodinu (vyhláška 505/2006, novelizace  
340/2007) 10 hodin měsíčně.
1160 příjemců dávky x 10 hodin  - 11 600 hodin (v součas-
né době využívají péči v průměru cca  3 hodiny v měsíci) 
- navýšení  za měsíc o 8120 hodin.
Jak jsme uvedli výše – každou hodinu je nutné doto-
vat cca 172 Kč, to znamená navýšení rozpočtu pro po-
skytování  pečovatelské služby jen ve městě Pardubice 
o 1 396 640 Kč/měsíc.

Mgr. Alena Mašková
členka krajského výboru pro zdravotnictví 

a sociální věci Pardubického kraje

Pečovatelská služba Pardubický  kraj  2009

Název organizace  Cekové náklady 
MPSV

 Požadavek  Dotace  Navýšení %
Farní charita Hlinsko 158  1 713 760 Kč  851 000 Kč  500 000 Kč  500 000 Kč 58,8%
Farní charita Chrudim 43  935 329 Kč  730 329 Kč  171 000 Kč  171 000 Kč 23,4%
Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Lanškroun 33  131 911 Kč  64 500 Kč  54 000 Kč  60 000 Kč 83,7%
Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Letohrad 21  263 738 Kč  138 900 Kč  64 000 Kč  64 000 Kč 46,1%
Oblastní charita Ústí nad Orlicí - ÚO 87  497 147 Kč  102 000 Kč  102 000 Kč  102 000 Kč 100,0%
Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Kerhartice  998 148 Kč  250 500 Kč  83 000 Kč  83 000 Kč 33,1%
Oblastní charita Pardubice 200  7 088 066 Kč  1 741 000 Kč  1 647 000 Kč  1 740 000 Kč 94,6%
Farní charita Litomyšl 65  1 691 574 Kč  1 081 909 Kč  180 000 Kč  180 000 Kč 16,6%
Charita Svitavy 76  1 800 600 Kč  1 238 000 Kč  352 000 Kč  352 000 Kč 28,4%
Oblastní Charita Polička 50  253 798 Kč  133 798 Kč  82 000 Kč  82 000 Kč 61,3%
Farní charita Nové Hrady 56  1 450 000 Kč  1 000 000 Kč  247 000 Kč  247 000 Kč 24,7%
Charita Přelouč 36  733 913 Kč  336 800 Kč  79 000 Kč  79 000 Kč 23,5%
Farní charita Dolní Újezd 40  1 303 051 Kč  700 000 Kč  144 000 Kč  144 000 Kč 20,6%
Dita Škůrková  504 000 Kč  200 000 Kč  200 000 Kč 39,7%
Obč.sdružení Domov Bystré  1 185 938 Kč  543 056 Kč  384 000 Kč  384 000 Kč 70,7%
Svazek obcí AZASS Polička  316 134 Kč  128 000 Kč  128 000 Kč 40,5%
o.s.Náš domov Koclířov  207 453 Kč  101 553 Kč  100 000 Kč  100 000 Kč 98,5%
SKP-CENTRUM,o.p.s. - Horní Jelení 65  1 735 000 Kč  779 000 Kč  240 000 Kč  240 000 Kč 30,8%
SKP-CENTRUM,o.p.s. - Pardubice 90  3 314 000 Kč  1 170 000 Kč  330 000 Kč  330 000 Kč 28,2%

Redakce požádala o názor Petra Hanuše.

Místní ztížené podmínky umí systém dotací zohlednit
Financování sociálních služeb, jak je 
zřejmé z článku o financování pečova-
telské služby, není a nebude finančně 
zajištěno pouze z jednoho zdroje. Zá-
kladním kamenem celkového zajištění 
potřebných financí jsou uživatelé se 
svými regulovanými úhradami. Regula-
ce zde má ochranný účel, a společnost, 
která tuto ochranu svým členům posky-
tuje, musí řešit rozdíl mezi skutečnými 
a spravedlivými náklady na poskytnutí 
dané služby a vybranou úhradou od uži-
vatelů. Toto řešení rozhodně nespočívá 
v mandatorním doplnění potřebných 
objemů peněz ze státního rozpočtu, 
ale jedná se zde o vytvoření prostředí, 
kde je podporováno donátorství, a kde 
je zcela běžné, že významným plátcem 
sociálních služeb je zcela samozřejmě 

i místní samospráva. Jsme v období, 
kdy se opět velmi intenzivně pracuje na 
podrobném popsání skutečných nákla-
dů na poskytování sociálních služeb a 
kdy se dál zpřesňuje plánování rozvoje 
sociálních služeb a procesy s ním sou-
visející. Bohužel jsme také v období kri-
ze, která dopadla velmi tvrdě na veřejné 
rozpočty, což velmi významně ovlivnilo 
současnou situaci. Společným cílem 
všech zúčastněných aktérů boje o soci-
ální služby a jejich budoucnost je situa-
ce, kdy manager sociální služby nebude 
mít hlavní a jedinou otázku ve své hlavě, 
tedy „kde na to vezme peníze“, ale jak 
zlepšit kvalitu své práce. Prezentova-
ný příklad je spíše studií jednoho kon-
krétního případu, kterou nelze lehce 
převést ve všeobecný model. Platí zde 

totiž pravidlo, že to co vyhovuje, nebo 
lépe v našem případě nevyhovuje jedné 
službě, plně vyhovuje službě jiné. Pro 
osvětlení všech sounáležitostí by výbor-
ně posloužil cílený kasuistický seminář 
na toto téma. Vzhledem k omezeným 
informacím tak mohu pouze k prezen-
tované finanční skice doplnit apel a 
informaci, že je potřeba všechny tyto 
okolnosti dobře prezentovat směrem 
k případným zdrojům financí. Například 
při žádosti o dotaci na provoz sociálních 
služeb je potřeba v těchto případech vy-
užít kolonky pro poznámky. Případné 
místní ztížené podmínky totiž již dnes 
umí systém dostatečně zohlednit. Aby 
to fungovalo, musí být splněna základní 
podmínka, systém o ní musí vědět. 

Petr Hanuš

Mgr. Alena Mašková:
„Již před schválením novely zákona 108/2006 jsem na možnost vzniku problému a na nesoulad mezi vyplácením 
příspěvků na péči a dotacemi pro poskytovatele pečovatelské služby upozornila všechny poslanecké kluby a členy 
Výboru PSP pro sociální věci. Nikdo kromě komunistů nereagoval.
Bylo by možná zajímavé podívat se i na přidělování dotací ze strany MPSV. Výše přiznané dotace je velmi rozdílná. 
Nikdo mi dosud nedokázal vysvětlit, proč a jaká jsou kritéria při krácení výše dotace. Pro informaci posílám přehled 
Pardubického kraje.“
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 ACH, T Y BRITSKÉ 
ZKUŠENOSTI

Když před 20 lety začínala přeměna 
naší společnosti „zpátky ke kapi-
talismu“, mnohokrát se přetřásala 
otázka, zda jednoduše převzít eko-
nomické a právní recepty z jiných 
zemí, nebo jít vlastní cestou. Řekl 
bych, že jsme šli vlastní cestou až 
na to, že se nám sem okolní svět ve-
cpal, kudy mohl. Za mnohé vlastní 
recepty jsme dost slušně zaplatili – 
např. ztrátou pozic v řadě průmyslo-
vých odvětví, penězi vynaloženými 
na sanaci bank, znehodnocením 
důchodů, ale i takovou zdánlivou 
maličkostí, jako bylo nahrazení do-
mácích obchodních řetězců řetězci 
zahraničními. 

Transformace sociálních služeb 
dlouhou dobu pokulhávala za pře-
měnou ostatních sfér života spo-
lečnosti. Dokonce by se dalo říci, že 
zatímco ekonomika byla už kapita-
listická, sociální služby včetně zdra-
votnictví pevně vězely v hlubokém 
socialismu. Nebylo také snadné 
přejímat nějaké recepty ze zahrani-
čí. Jak konstatují mnohé materiály 
EK, sociální služby mají v různých 
zemích různá 
pojetí, rozdílná 
označení a odliš-
né organizační 
struktury, při-
čemž na jejich 
poskytování se 
podílí jak veřej-
ný, tak i soukro-
mý a neziskový 
sektor a je tedy 
velice obtížné 
tuto nezamě-
nitelnou struk-
turu, která se 
mnohdy vytvářela po celé století, 
přenášet do podmínek postkomu-
nistické země.

Nabízela by se alternativa inspiro-
vat se u zemí, s nimiž jsme po staletí 
sdíleli stejný ekonomický a právní 
prostor (Rakousko), nebo u zemí, 
které také musely řešit v sociálních 
službách přechod od socialismu 
ke kapitalismu (Německo v bývalé 
NDR). Kupodivu se tak nestalo a jak 
se zdá, hlavním  inspirátorem jak 
MPSV, tak i různých hnutí za „lepší 
sociální služby“ se stalo Spojené 
království Velké Británie a Sever-
ního Irska. Proč zrovna země s tak 
hlubokými rozdíly v úrovni sociál-

ních služeb, jaké jsme v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku nikdy nepozna-
li, země tak dramaticky vzdálená od 
středoevropského přístupu k sociál-
ní péči, to ví jen Bůh a Svatý Václav.

Britskými zkušenostmi se ohání 
kdekdo, přičemž každý si je upra-
vuje podle vlastních potřeb, aby mu 
posloužily v jeho vlastní argumen-
taci. Příkladem mohou být tvrzení 
o tom, že ve Velké Británii proběhla 
totální deinstitucionalizace soci-
álních služeb. Pravdou je, že v UK 
a speciálně v Anglii probíhá refor-
ma sociálních služeb, která by měla 
být dokončena v r. 2011. Ale o totál-
ní deinstitucionalizaci nemůže být 
řeč, jak se může každý přesvědčit 
na webových stránkách Department 
of Health  nebo Care Quality Com-
mission. Ostatně zelenou knihu 
o budoucí podobě sociálních služeb 
představil kabinetní ministr a stát-
ní sekretář pro zdravotnictví teprve 
14. července 2009. Hlavním hesly re-
formy jsou: Putting the people first  
(dát lidi na první místo), Personali-
sation, Dignity in Care (důstojnost 

při péči) a Inde-
pendent Living 
(nezávislý život 
– program pro 
zdravotně posti-
žené). Cíl refor-
my sociálních 
služeb – neboli 
jejich personali-
zace – je vyjád-
řen přáním, aby 
lidé žili svůj ži-
vot podle svých 
přání, aby měli 
jistotu, že služby 

mají vysokou kvalitu, jsou bezpečné 
a podporují individuální potřeby ne-
závislosti, tělesné a duševní pohody 
a osobní důstojnosti.

Poněkud hnidopišsky musím trvat 
na tom, že pojem britské zkušenos-
ti je nesmysl. Velká Británie je jak 
známo ostrov, na němž se nachází 
Wales, Anglie a Skotsko. Velká Bri-
tánie není název státu, ale název ze-
měpisný. Ve Walesu a Skotsku (a i v 
Severním Irsku) řídí sociální a zdra-
votní služby lokální vlády, zatímco 
v Anglii jsou tyto záležitosti zcela 
v rukou vlády jejího veličenstva. 
Z tohoto faktu pak samozřejmě vy-
plývají různé odlišnosti – jako jsou 

třeba odlišné národní minimální 
standardy. Proto bych se odvážil tvr-
dit, že většina autorů vlastně hovoří 
o zkušenostech anglických. Samo-
zřejmě vyzdvihuje pouze zkušenosti 
kladné. O těch záporných – jako je 
např. trestná činnost páchaná urči-
tými skupinami lidí se zdravotním 
postižením, kteří si neuvědomují, že 
činí něco nepatřičného, nebo nao-
pak trestná činnost zaměřená proti 
těmto lidem – se moc nemluví. Když 
chci něco opěvovat, tak se mi do ódy 
nepříjemné záležitosti moc nehodí.

Argumentace tím, co činí úřady v ně-
jaké obecně uznávané zemi, je oblí-
bený trik nejen publicistů a státních 
úředníků, ale i různých nadšenců 
a blouznivců sociálních služeb, kteří 
se zápalem hodným středověkých 
kazatelů hlásají své jediné pravdy. 
Rezidenční péče se rozhodla vnést 
do problému „britských zkušeností“ 
trochu světla a začít se zprostřed-
kováním informací o sociální péči 
v Anglii. Prvním tématem jsou stan-
dardy. 

V Anglii vydává standardy péče De-
partment of Health (ministerstvo 
zdravotnictví). V oblasti sociálních 
služeb v současné době existuje 
pět druhů standardů podle různých 
typů sociální péče:
• pečovatelské domovy pro starší 

lidi (65+),
• pečovatelské domovy pro dospě-

lé (od 18 do 65 let),
• domácí péče,
• ošetřovatelské agentury,
• adult placement schemes (alter-

nativní a vysoce flexibilní forma 
ubytování a/nebo péče nebo pod-
pory doma nebo mimo domov 
poskytovaná jednotlivci nebo ro-
dinami v místní komunitě).

Od 1. dubna 2009 sleduje dodržová-
ní standardů Care Quality Commis-
sion (komise pro kvalitu péče), která 
nahradila tři dosavadní orgány (He-
althcare Commission, Commission 

Transformace sociálních 
služeb dlouhou dobu po-
kulhávala za přeměnou 

ostatních sfér života spo-
lečnosti. Dokonce by se 

dalo říci, že zatímco ekono-
mika byla už kapitalistic-
ká, sociální služby včetně 
zdravotnictví pevně vězely 

v hlubokém socialismu.

V anglických standardech 
nenaleznete prostor pro 

svévoli inspekčních orgá-
nů, v českých je takových 

míst nadbytek.

Překlad anglických standardů najdete na www.rezidencnipece.cz.
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for Social Care Inspection, The Men-
tal Health Act Commission).

Na webových stránkách Rezi-
denční péče naleznete úplné 
znění národních minimálních 
standardů péče pro pečovatel-
ské domovy pro starší lidi. An-
glické verze snadno získáte na 
webových stránkách Care Qua-
lity  Commission (http: \\www.
cqc.prg.uk.guidanceforpro-
fessionals/socialcare/carepro-
viders/nationalminimumstan-
dards).

Můžeme tedy začít porovnávat čes-
ké a anglické standardy. První od-
lišnost už je v samotném názvu. Lze 
namítat, že je to maličkost, ale název 
významným způsobem reflektuje fi-
lozofii zpracování standardů. České 
standardy používají název standar-
dy kvality sociálních služeb, anglic-
ké jsou označeny jako minimální 
standardy péče. Český název je za-

vádějící už v tom, že mnohé standar-
dy nemají s kvalitou sociální péče 
nic společného. Kvalitu péče řeší 
v anglických standardech standard 
33. Zcela správně sděluje, že kvali-
ta domova se projevuje v tom, že je 
provozován v nejlepším zájmu uži-
vatelů služby. Pro monitorování kva-
lity doporučuje využití některého z 
profesionálních systémů hodnocení 
kvality a klasické marketingové me-
tody zjišťování spokojenosti uživa-
telů, jejich rodinných příslušníků či 
jejich zástupců. Anglické standardy 
rozlišují mezi různými druhy soci-
álních služeb, české jsou obecné. 
České standardy bazírují na písem-
ných materiálech, anglické v pod-
statně menší míře a jen u skutečně 
důležitých věcí. Prakticky u každého 
anglického standardu se uvádí, co 
jeho naplnění přináší uživatelům 
služby, z celého materiálu je zřejmé, 
že uživatel je tím ústředním bodem, 
kolem něhož se vše točí. Z českých 
standardů takovýto dojem nezíská-

te ani náhodou. Ne že by uživatele 
služby pomíjely, ale svou dikcí zře-
telně signalizují, že nejdůležitější 
věcí je, aby vše bylo písemně. Ang-
lické standardy nenutí poskytova-
tele do písemných definic poslání, 
nenutí pracovníky v přímé péči, aby 
uléhali do postele dementního uži-
vatele a představovali si jeho osobní 
cíle, plány péče jsou skutečně zamě-
řeny pouze na ošetřovatelské úkony 
a nikdo nemusí žádat uživatele, aby 
si vymýšleli osobní cíle. V anglic-
kých standardech nenaleznete pro-
stor pro svévoli inspekčních orgánů, 
v českých je takových míst nadby-
tek. Ostatně čtenáři mají možnost, 
aby porovnávali sami a vyvodili si 
své vlastní závěry. Já pouze konsta-
tuji, že pokud byly české standardy 
kvality skutečně inspirovány ang-
lickým vzorem, tak v průběhu jejich 
zpracování se tato inspirace jaksi 
vytratila.

Ing. Vladimír Hanzl

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Jak pes Wally získal vysokoškolský 
diplom pro oblast sociálních služeb
V jistém severoamerickém městě Albany ve státě New 
York se jistý Peter Brancato rozhodl, že získá vysoko-
školský diplom pro svého psa Wallyho. A sice na in-
stituci zvané Almeda University. Do žádosti o udělení 
vysokoškolské hodnosti Bran-
cato napsal: hraje si každý 
den s dětmi…, učí je, jak mají 
vzájemně interagovat,… učí je 
odpovědnosti při krmení psa. 
Univerzita Almeda Wallymu 
diplom udělila - a sice pro ob-
last dětského rozvoje. Almeda 
teď Brancata žaluje za pod-
vod, vyvolaný tím, že vytvořil 
falešnou identitu uvedením 
smyšleného jména a data na-
rození. Rozčililo ji mimo jiné 
i to, že Brancato v dotazníku 
uvedl, že Wally má osmiletou 
zkušenost při práci s dětmi.
Almeda University je neakre-
ditovaná americká instituce, 
která nabízí různé akademic-
ké tituly na základě dálkového 
vzdělávání včetně hodnosti 
udělované na základě život-
ní zkušenosti, kterou právě 
získal pes Wally. Almeda byla 
založena v roce 1997. Podle 
Bears‘ Guide se nedaří loka-
lizovat fyzickou adresu insti-
tuce a na recepci příslušné-
mu redaktorovi prý řekli, že 
Almeda University je pouze 

webová instituce. Právně je univerzita Almeda registro-
vána na karibském ostrově Nevis. Americké minister-
stvo vzdělávání (United States Department of Educa-
tion)  akreditaci Almeda University neuznává. Některé 

státy USA proti Almedě bojují. 
Např. stát Connecticut jí zaká-
zal působení na svém území. 
Stát Florida neuznává její di-
plomy pro práci ve veřejných 
službách. Stát Texas ji dal na 
seznam institucí, jejichž tituly 
jsou v Texasu ilegální. Tituly 
Almedy neopravňují k práci ve 
veřejných službách v Illinois, 
Oregonu, New Jersey, Severní 
Dakotě, Washingtonu a Idahu. 
V roce 2006 policejní důstoj-
ník ve městě Naples, stát Flo-
rida musel vracet zpátky pří-
platek ke svému platu, který 
získal na základě diplomu 
z Almeda University.
I u nás máme potíže s podiv-
ně získanými tituly. Ale pokud 
jde o Almedu, proč byste to 
nezkusili, potřebujete-li vyso-
koškolský diplom pro výkon 
své práce. Ta u nás ještě není 
profláklá. A její čeští absol-
venti se svými diplomy ještě 
chlubí. Přiřaďte se po bok 
Wallyho. Je to hezký a chytrý 
pejsek.

Ing. Vladimír Hanzl

Pramen http://en.wikipedia.org/wiki/Almeda_University

Odeberte mi titul a kousnu 
vás! Wally Brancato, B.A.
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Na základě čeho vznikla potřeba 
výstavby a jak dlouho jste o vý-
stavbu tohoto zařízení usilovali?
První žádost o dotaci na výstavbu Do-
mova seniorů v Litoměřicích jsme po-
dali v r. 1994 a pak město tuto žádost 
několikrát opakovalo. V roce 2007 
jsme po několikaletém úsilí získali 
dotaci z ministerstva práce a sociál-
ních věcí a ihned začala realizace ce-
lého projektu. Výstavba Domova byla 
na základě demografických studií jak 
města Litoměřic, tak i celostátních 
již velice nutná, protože do té doby 
město disponovalo pouze 20 lůžky 
v budově, která neměla bezbariérový 
přístup. Celkové dílo bylo postaveno 
nákladem 190 milionů korun, z toho 
110 milionů korun tvoří výše zmíněná 
státní dotace a zbývajících 80 milio-
nů korun byla participace z rozpočtu 
města.

Jak bude domov seniorů financo-
ván?
Dle naší ekonomické rozvahy bude 
provoz stát 26 – 27 milionů korun roč-
ně. Významnou část by měly pokrýt 
platby od klientů, tj. 330 Kč za den, 
a příspěvky na péči, které mohou 
u nejvyššího stupně závislosti dosáh-
nout až 12 000 Kč. Město Litoměřice 
bude na provoz přispívat částkou ve 
výši 5 milionů korun a dále počítáme 
s dotací na provoz zařízení z minis-
terstva práce a sociálních věcí.

Nový domov
V Litoměřicích byl slavnostně otevřen nový Domov seniorů. Zařízení má kapacitu 108 lůžek 
a provozuje kromě pobytových služeb 10–15 lůžek v režimu denní a týdenní stacionář. Majite-
lem objektu je město Litoměřice. Na otázky Rezidenční péče odpovídá Ing. Martin Veber, ve-
doucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ.

Zajímavosti domova pro senio-
ry: všechny interiéry jsou vybave-
ny od fy Linet, vany jsou od firmy 
Arjo a nejnákladnější vana je Par-
ker s bočním nástupem v hodnotě 
půl milionu korun. Kolem celého 
domova je krásná parková úpra-
va, na budově jsou dvě velké tera-
sy. Nový domov pro seniory svou 
jídelnou nahradil staré zařízení 
– jídelnu pro důchodce a v součas-
né době vaří jak pro obyvatele DS 
tak i pro externí strávníky. Domov 
pro seniory byl postaven ve velice 
zajímavé lokalitě - klidové zóně 
nedaleko centra města. Celkově je 
přilehlý nově vytvořený park a celý 
areál koncipován tak, že se jedná 
o otevřený prostor vybízející ke 
střetávání mezi generacemi.

S jakými jinými zdroji financová-
ní počítáte? Výše dotací z MPSV je 
značně nejistá. 
Tak především to bude příspěvek na 
péči. Snažili jsme se, aby základ oby-
vatel tvořili lidé se stupněm závislosti 
III a IV. Pak bude součástí příjmů sa-
mozřejmě platba od klientů ve smys-
lu vyhlášky 505/2006 Sb. 

Toto zařízení budete provozovat 
jako příspěvkovou organizaci?
Nikoliv. Příspěvkové organizace po-
kládám za poslední formu nevolnic-
tví v Čechách. My v našem městě jde-
me v sociálních službách cestou ne-
státního neziskového sektoru, který 

pokládáme za daleko efektivnější. Na 
budoucího provozovatele bylo vyhlá-
šeno koncesní výběrové řízení, jehož 
vítězem se stala Farní charita Litomě-
řice, která má co se týče poskytování 
sociálních služeb v našem města bo-
hatou tradici a zkušenosti.

Co vás na jejich projektu zaujalo, 
čím byli výjimeční, že byli vybráni?
Farní charita v Litoměřicích je vlast-
ně v našem městě největší poskytova-
tel sociálních služeb.
Provozují kompletně pečovatelskou 
službu jak terénní, tak i rezidenční, 
azylový dům, dva domovy seniorů 
a službu pro oddlužení klientů.
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Ve dnech 10. až 12. listopadu se ko-
nal v Českých Budějovicích IV. ročník 
konference Senior living. Konferenci 
pořádala společnost Ledax tento-
krát ve svém domácím prostředí. Jde 
prakticky o jedinou událost tohoto 
druhu, která umožňuje pravidelné 
setkávání pracovníků sociálních slu-
žeb s teoretiky i praktiky oboru. Hlav-
ními tématickými okruhy konference  
bylo bydlení seniorů a kvalita života 
ve stáří. Většina příspěvků prvého 
dne, které jsme vyslechli, měla velmi 
dobrou úroveň. K nejlepším podle 
mého názoru patřila vystoupení doc. 
Průši, ing. Horeckého, ing. Grollové, 
ing. Dany Stein a ing. Jaroše. Někte-
ré  přednášky sice možná pro někoho 
přinášely něco nového, ale jen zcela 
volně navazovaly na  tématiku kon-
ference (prof. Haškovcová). A pak tu 
samozřejmě byla vystoupení špatná. 
Asi má malý smysl vykládat odborní-
kům v sociálních  službách, jaké jsou 
pracovní postupy v těchto službách. 
Ale jinak nebudu jmenovat. Každý 
takový přednášející asi vytušil, proč 
posluchači prchají. 

Účastníci konference samozřejmě 
znovu slyšeli o staronových a stále 
neřešených problémech sociálních 
služeb, o nichž pravidelně píšeme 

na stránkách našeho časopisu. Díky 
přebleptům přednášejících jsem se 
mohl seznámit i s novými historický-
mi osobnostmi – za všechny jmenuji 
Josefa Masaryka a Jana Thomayera. 
Také si myslím, že přednášející by si 
měli své „slejdy“ alespoň přečíst, než 
je vloží do promítacího přístroje s 
ostudnými chybami. Jiné přednášky 
měly pozoruhodné kamuflážní ná-
zvy, které by se daly do obecné češti-
ny přeložit následovně: Jak využít ve-
řejné peníze pro blaho soukromých 
firem. Pranic se mi nelíbilo, že byla 
v hlavním konferenčním čase umož-
něna komerční prezentace časopisu 
Sociální služby. Navíc si šéfredaktor 
mohl mluvit tak dlouho jak chtěl, za-
tímco většina přednášejících byla tvr-
dě limitována Damoklovým mečem 
deseti minut. 10 minut je málo na 
solidní přednášku, doporučoval bych 
méně příspěvků a lidi, co mají oprav-
du co říci, nechat mluvit déle. 

Jako seniora mně mimořádně dopá-
lilo vystoupení jistého senátora, kte-
rý pravil: „až budeme staří a méně 
výkonní“…Spojování stáří s menší vý-
konností je evidentně diskriminační. 
A já si troufám tvrdit, že velmi mnoho 
seniorů vykazuje větší výkonnost než 
členové parlamentu České republi-

ky. Jenom za 
to nejsou tak 
dobře placeni 
(tedy ti senio-
ři). A když už 
jsem se tak 
pěkně rozjel 
ve své kritice, 
velmi bych 
doporučoval 
organizáto-
rům, aby pro 
příště velice 
zvážili, zda 
je nutné  více 
než půlhodinové vítání pronášené 
členy čestného předsednictva. Vždyť 
ti lidé tam jen plácají obecnosti, aby 
pak rychle uprchli za svými džoby. 
Tyto druhy vystoupení snad mají 
oprávnění na sjezdech politických 
stran, na odborné konference urči-
tě nepatří. A ten promrhaný čas by 
se dal využít pro přednášející, kteří 
opravdu zaujmou.

Přes všechny pronesené „šťouchan-
ce“ považuji konferenci Senior living 
za velice záslužnou a zdařilou aktivi-
tu a přeji Ledaxu, aby se mu podařilo 
odstraňovat hluchá místa a zvyšovat 
spokojenost a počty účastníků.

Ing. Vladimír Hanzl

IV. ročník konference Senior living

Přednáší 
Dana Stein
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Jeden z nejzajímavějších pří-
spěvků na IV. konferenci Senior 
Living v Českých Budějovicích 
přednesl doc. Ing. Ladislav Prů-
ša, CSc. na téma efektivnosti 
financování a poskytování soci-
álních služeb. Z tohoto příspěv-
ku přinášíme pasáže, týkající se 
role příspěvku na péči.

Analýza struktury příjemců pří-
spěvků na péči v r. 2009
Podle důvodové zprávy k návrhu 
zákona o sociálních službách se 
předpokládalo, že příspěvek na péči 
bude vyplácen cca 175 tis. osobám, 
celkové náklady na jeho výplatu 
měly činit cca 8 mld. Kč, veškeré ná-
klady jsou hrazeny ze státního roz-
počtu. 
V porovnání s odhady, které byly uvá-
děny při přípravě návrhu věcného 
záměru zákona o sociální pomoci v 
r. 1997, předpokládalo MPSV při pří-
pravě zákona o sociálních službách, 
že příspěvek na péči bude pobírat o 
100 tis. klientů méně. Skutečný po-
čet příjemců příspěvku na péči je vý-
razně vyšší, než se původně předpo-
kládalo. Z údajů informačního systé-
mu o příspěvku na péči vyplývá, že v 
květnu 2009 pobíralo příspěvek na 
péči celkem 297 tis. osob, přičemž 
cca 40 % z nich pobíralo příspěvek 
v nejnižší výměře (viz tabulka č. 3).

Vzhledem k nevhodně stanoveným 
přechodným ustanovením zákona 
(transformace zvýšení důchodu pro 
bezmocnost a příspěvku při péči o 
blízkou osobu do příspěvku na péči) 
dnes struktura uživatelů jednotli-
vých typů sociálních služeb z hledis-
ka míry jejich závislosti neodpovídá 
„potřebné“ struktuře. Z podrobného 
rozboru těchto údajů je však zřejmé, 
že tato data nejsou v plném rozsahu 
vypovídající. Pokud by tomu tak bylo, 
potom by např. v pobytových zaříze-

ních sociálních služeb bylo cca 31 % 
klientů bez jakéhokoli příspěvku na 
péči, což je v rozporu s ustanovením 
§ 48 odst. 1 a § 49 odst. 1 zákona 
o sociálních službách (v domovech 
pro občany se zdravotním postiže-
ním a v domovech pro seniory se 
poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu zdravotního po-
stižení a věku, jejichž situace vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby).

Možné přístupy ke zvýšení efek-
tivnosti využívání příspěvku na 
péči
Z provedených expertních rozhovo-
rů realizovaných v uplynulém ob-
dobí vyplývá, že stávající způsob 
hodnocení míry závislosti umož-
ňuje objektivně zhodnotit sociální 
situaci především tělesně postiže-
ných a starých osob, naproti tomu 
neumožňuje objektivně zhodnotit 
potřeby mentálně a psychicky po-
stižených a nevidomých. V důsledku 
nedostatečné informační kampaně 
ze strany MPSV řada příjemců pří-
spěvků na péči přestává využívat 
sociální služby, neboť poskytnutí 
příspěvku chápe jako prostředek 
ke zvýšení vlastní životní úrovně, 
popř. ke zvýšení životní úrovně své 
rodiny či rodin svých dětí. V květnu 
2009 podle údajů z informačního 
systému o příspěvku na péči cca 
72 % příjemcům příspěvku neposky-
toval péči žádný registrovaný sub-
jekt, tzn. že tyto finanční prostředky 
se nevrací zpět do oblasti sociálních 
služeb, což vede k existenčním pro-
blémům řady poskytovatelů soci-
álních služeb především terénního 
charakteru, a to jak z řad nestátních 
neziskových organizací, tak i z řad 
příspěvkových organizací, zejména 
obcí a měst. Tento problém nedáno 
přijatá novela zákona o sociálních 

službách řeší pouze částečně, její 
důsledky však bude možno analy-
zovat teprve v následujícím období. 
Jako efektivnější řešení přicházely 
v úvahu např. tyto kroky:
- v zájmu stabilizace systému finan-

cování sociálních služeb změnit 
systém výplaty příspěvku na péči 
tak, aby byl příjemcům i ve II. stup-
ni závislosti poskytován ve formě 
poukázek, popř. zavést kombino-
vaný způsob výplaty příspěvku 
tak, jak upravila novela zákona 
o sociálních službách pro příjem-
ce příspěvku v I. stupni závislosti 
od 1. ledna 2010,

- změnit systém výplaty příspěvku na 
péči v pobytových zařízeních tak, 
aby poskytovatel služby byl ze záko-
na příjemcem příspěvku na péči,

- zjednodušit správní řád (resp. zvo-
lit speciální úpravu jeho některých 
ustanovení) tak, aby se v zájmu 
zvýšení efektivnosti poskytnuté 
péče zkrátila doba od podání žá-
dosti o příspěvek na péči do jeho 
výplaty,

- zavést evidenci osob – rodinných 
příslušníků, kteří  zabezpečují 
péči o své blízké ve vlastní domác-
nosti (m.j. i proto, že doba této 
péče je náhradní dobou pro účely 
důchodového pojištění) a zvýšit 
kontrolu takto poskytované péče,

- přehodnotit míru závislosti osob, 
kteří na příspěvek na péči získali 
nárok překlopením ze zvýšení dů-
chodu pro bezmocnost a příspěv-
ku při péči o blízkou osobu.

K efektivnosti systému rovněž nepři-
spívá skutečnost, že:
- příslušníci odboje, kterým jsou 

podle příslušných zákonů posky-
továny sociální služby zdarma, 
mohou být příjemci příspěvku 
na péči, čímž dochází v zásadě 
ke dvojímu plnění jejich nároků, 
resp. ke zneužívání příspěvku,

- stávající dikce zákona umožňuje, 
aby byly uživatelům jednotlivých 
typů služeb ex offo poskytovány 
i ty služby, které nevyžadují.

Zdroj:
JE NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STARÉ 
OBČANY EFEKTIVNÍ?

doc. Ing. Ladislav  Průša, CSc.

Celý text jsme se svolením 
autora umístili na 

www.rezidencnipece.cz

Příspěvek na péči 
NOV Ý NÁSTROJ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

tabulka č. 3: Struktura příjemců příspěvku na péči v květnu 2009

stupeň 
příspěvku

forma péče žádný re-
gistrovaný 
poskytova-

tel

celkem
pobytová ambulantní terénní

celkem 49 576 12 180 21 746 213 203 296 705

I. 11 737 5 777 10 945 88 890 117 349

II. 14 547 3 505 6 196 63 057 87 305

III. 11 231 1 934 2 987 41 437 57 589

IV. 12 061 964 1 618 19 819 34 462

pramen: interní data MPSV
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ROPIMEX®
INTELIGENTNÍ ZAJIŠTĚNÍ INTIMITY VAŠICH KLIENTŮ

 Zástěny
 Pojízdné zástěny
 Nehořlavé závěsy na teleskopických tyčích
 Vozíky se zástěnami
 Kabinky s omyvatelnými závěsy
 Převlékací kabinky
 Umývací kabinky

Pozor: Nejlepší ceny pro ústavy a domovy

Přímý dovozce a distributor

HARRMED s.r.o.
739 23 Stará Ves n./O. 288

Tel.: 596 731 310 * Fax: 596 731 484 * E-mail: info@harrmed.eu

Detailní informace naleznete v internetovém obchodě www.harrmed.eu v odd. 
Lékařský nábytek :: Intimita pacientů. 

Rádi Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku.

S dobrým nápadem, který vyplňuje mezeru na tu-
zemském trhu, jsme se setkali na konferenci Senior 
Living. Původně výrobce dětských hřišť rozjel výrobu 
cvičebních prvků pro dospělé a seniory. V mnohých 
zemích Evropy uvidíte tyto prvky pomalu v každém 
parku, ale u nás jsou zatím velkou raritou.

„Na jaře roku 2009 jsme stavěli dvě dětská hřiště pro 
MÚ Sušice, jedno z hřišť bylo instalováno v horní části 
parku (u ZŠ) a v dolní části parku u Domu pro senio-
ry byla podmínka vytvořit plochu s cvičebními prvky 
určenými pro seniory.“ říká jednatel firmy Jiří Antoš. 
„V té době nebyl žádný český výrobce, proto jsme byli 
nuceni tyto prvky přivézt ze zahraničí (Španělsko). 
U prvků byla nevýhodou vysoká cena a malá funkč-
nost, protože prvky neposkytovaly možnost komlexní-
ho procvičení.“ Nicméně v Sušici vzniklo v sousedství 
Domova hřiště, které využívají nejen klienti, ale senioři 
z celého města. 

Firma to vzala jako výzvu a ve spolupráci s Rehabili-
tačním ústavem Kladruby vyvinula vlastní řadu náči-
ní, zaměřenou na rehabilitaci v exteriéru. 

Základ tvoří ocelové stojany a všechny části, kde do-
chází ke kontaktu, jsou z nerezu. Sérii tvoří pět prvků, 
na kterých je možné provádět deset základních čin-
ností. Ale ti hraví si určitě vymyslí víc možností. 

Více informací získáte na www.trantos.cz
 (red)

Pane, 
pojďte si hrát
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Co přinesl třetí ročník 
koncertního projektu 
Všechny barvy duhy 

UMĚNÍ,
KTERÉ LÉČÍ

Téměř zaplněné hlediště Divadla An-
tonína Dvořáka – největší scény Ná-
rodního divadla moravskoslezského 
v Ostravě - bylo ve čtvrtek 5. listopadu 
svědkem již třetího ročníku koncert-
ního projektu pro děti a dospělé se 
zdravotním postižením nazvaného 
Všechny barvy duhy III. Ten letošní se 
mohl opět uskutečnit především díky 
štědré grantové podpoře statutárního 
města Ostravy. Koncepce koncertů 
Všechny barvy duhy se od samého po-
čátku nemění: jde v nich o to, aby lidé, 
kterým osud nedopřál plnohodnotný 
život zdravého člověka, měli možnost 
představit svůj talent a své umění 
v podmínkách profesionálního diva-
dla. A co víc: aby mohli účinkovat spo-
lu s profesionálními umělci. 
Na bohatém koncertním programu se 
vedle hlavního organizátora – Čtyřlíst-
ku – centra pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava podílela Múzická 
škola se speciálním zaměřením na 
děti a mládež se zdravotním postiže-
ním v Ostravě-Mariánských Horách. 
Pozvání ke spoluúčinkování letos 
přijali zpěvačka Heidi Janků, písnič-
kář Pavel Dobeš, operní pěvci Peter 
Dvorský a jeho bratr Jaroslav Dvorský 
a soubor písní a tanců z Kozlovic – Va-
lašský vojvoda. 
Koncerty Všechny barvy duhy předsta-
vují pro klienty ostravského Čtyřlístku 
vyvrcholení jejich celoročních snah. Je 
to vždy velká událost nejen pro účin-
kující, ale i pro jejich přátele a kama-
rády, kteří spolu s rodiči a dalšími di-
váky mohou zasednout v nádherném 
hledišti Divadla Antonína Dvořáka 
a s úžasem sledovat vše, co se odehrá-
vá na scéně. V pestrobarevné progra-
mové paletě se prolínají nejrůznější 
hudební žánry, ale i mluvené slovo 
a tanec. Nezaujatí diváci z řad ostrav-
ské veřejnosti jsou vždy překvapeni, 
jak silné emoce může v podání han-
dicapovaných lidí vzbuzovat divadlo; 
hudební, pěvecká nebo taneční čísla. 
Milé a zároveň dojemné bylo vystoupe-
ní nejmenších dětí z Domova Beruška, 
kteří se svou Mravenčí ukolébavkou 
skladatelské dvojice Uhlíř-Svěrák na 
velké divadelní scéně vůbec neztrati-
li, stejně jako další účinkující, ať už ze 
Čtyřlístku nebo z Múzické školy, jež se 
programově věnuje uměleckému roz-
voji dětí i dospělých s handicapem. 
Mezi jejími absolventy je například ne-
vidomá sopranistka Pavla Čichoňová, 
která hostovala na koncertu Všechny 
barvy duhy III nejen jako sólistka, ale 
i v duetu se světoznámým operním 
tenoristou Peterem Dvorským. Vedle 
souboru písní a tanců Valašský vojvo-
da z Kozlovic, jenž má za sebou řadu 
zahraničních turné a prestižních folk-
lófních festivalů se neztratilo nadšení 
klientů Čtyřlístku ze Stacionáře Tře-
bovice, kteří si pro tento listopadový 
večer připravili pásmo lidových písní 

a tanců nazvané Bystrá voděnka, 
bouřlivé ovace publika sklidilo i Muzi-
kohraní dospělých klientů Domova na 
Liščině a řada dalších vystoupení. Mla-
dičká choreografka Tereza Vejsadová 
z Múzické školy zase dokázala, že slo-
vo „balet“ nemusí být nutně spojováno 
pouze s křehoučkými balerinami, ale 
že skutečný balet může prožít i dívka 
na invalidním vozíku... 
Bylo toho hodně. Účinkující téměř 
nedávali divákům vydechnout, když 
jedno vynikající číslo střídalo druhé. 
A hosté koncertu? Nevycházeli z údi-
vu. Vlastně nikdo z nich zprvu neměl 
skutečnou představu „do čeho jde“. 
Ale když slyšeli píseň Davida Cooka 
Permanent, zazpívanou velkým hla-
sem Radovana Grubera – drobouč-
kého chlapce schouleného v invalid-
ním křesle, pochopili, že jsou svědky 
skutečného koncertu velkých talentů, 
kterým osud nedopřál tolik štěstí jako 
ostatním. Zpěvačka Heidi Janků to ko-
mentovala slovy: „Jsem moc ráda, že 
jsem se koncertu Všechny barvy duhy 
mohla zúčastnit. Myslím, že nejen 
účinkující, ale i jejich rodiče mohou 
podobné aktivity naplňovat velikou 
nadějí alespoň v tom smyslu, že ani 
přes nepřízeň osudu nemusí být pro 
jejich děti vše ztraceno. Všechny barvy 
duhy jsou pro ně ohromným povzbu-
zením v jejich úsilí dokázat světu, že 
jsou tady a něco dovedou...“ 
Divadelní zážitek ještě umocňovala 
perfektní souhra všech profesionál-
ních technických složek divadla – 
ozvučení, osvětlení i jevištní techniky, 
která vždy funguje jako jedno dokona-
lé soukolí. Mezi všemi těmito lidmi „v 
zákulisí“ divadla jsme pociťovali veliké 
porozumění pro to, co děláme a snahu 
odvést co nejlepší práci, i když času na 
společné zkoušky bylo pramálo...
Radost všech účinkujících z toho, že 
něco dokáží a že jejich vystoupení na-
chází u diváků odezvu, je vždy nepo-
psatelná. Představuje zároveň velikou 
motivaci pro další práci, a to nejen 
pro klienty Čtyřlístku, ale pro všechny, 
kteří s nimi pracují. Velmi cenná je při-
tom spolupráce Čtyřlístku s Múzickou 
školou, neboť hlavně díky ní se mohou 
vzájemně doplňovat, tvořit a obohaco-
vat. Ředitelka Múzické školy v Ostravě 
– Mariánských Horách, paní Miloslava 
Soukupová k tomu dodává: „Tato spo-
lupráce nám dává cennou zkušenost 
a jedinečné poznání, že umění může 
vstoupit i do života lidí s těžkým posti-
žením, umí léčit, zušlechťovat a činit 
náš život celkově lepší.“ 
K tomu není co dodat. Věříme jen, 
že se nám podaří koncertní projekt 
Všechny barvy duhy dál rozvíjet a v bu-
doucnosti možná ještě obohacovat jak 
o domácí, tak zahraniční spolupráci.  

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: JOSEF HRADIL

Děti z Domova Beruška a jejich 
„Mravenčí ukolébavka“

V hudebně tanečním vystoupení Pastel-
ky spojili své síly klienti dvou zařízení 
Čtyřlístku – Domova Barevný svět a 
Domova na Liščině...

Pohled do hlediště Divadla 
Antonína Dvořáka

„Bystrá voděnka“ v nastudování klien-
tů Čtyřlístku ze Stacionáře Třebovice 
se také moc líbila.
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V rámci komplexnosti poskytova-
ných služeb organizuje každoročně 
společnost MARTEK MEDICAL a. s. 
konferenci pro vedoucí pracovní-
ky zařízení zdravotnické a sociální 
péče. Témata konference sestavují 
podle aktuálních požadavků zákaz-
níků. Letos byla nejčastěji navrhová-
na témata, týkající se komunikace, a 
to jak mezi personálem a vedoucími 
pracovníky, tak i mezi personálem 
a klienty zařízení. Výsledkem byla 
odborná konference „Nejen o ko-
munikaci“, která proběhla ve dnech 
15.–16. října v malebném horském 
prostředí Hostýnských a Vizovických 
vrchů.

První den byl z největší části věnován 
zdravé a efektivní komunikaci s úctou 
a respektem k sobě i druhým lidem. 
V prezentaci PhDr. Hany Petrákové 
„Mluvím, mluvíš, mluvíme“ se probí-
ral význam neverbální komunikace, 
podávání a zvládání kritiky, zvládání 
hněvu, oceňování druhých a efektivní 
komunikace mezi personálem.

Přednáška o teorii efektivní komu-
nikace seznámila posluchače s his-
torií vzniku hnutí asertivity, s druhy 
asertivity, s vymezením asertivního 
jednání vůči agresivnímu, pasiv-
nímu a manipulativnímu jednání, 
s výchovnými pověrami a jejich ne-
gativními důsledky na psychické 

a fyzické zdraví. Obsah přednášky 
byl zaměřen na metody expresivní 
asertivity - komplimenty: chyby při 
podávání i přijímání komplimentů 
a jejich odstranění pomocí zásad 
asertivního podávání a přijímání, 
včetně rozlišování mezi komplimen-
tem a hodnocením; metody protek-
tivní asertivity - kritiku: chyby při re-
akci na kritiku a při podávání kritiky 
a jejich negativní důsledky pro další 
vývoj vztahů, zásady asertivního rea-
gování na kritiku pravdivou, nevhod-
ně podanou, nepravdivou a útočnou, 
zásady asertivního podávání kritiky 
a účinné zpětné vazby. Součástí výše 
uvedených přednášených témat byly 
i praktické příklady.
V krátkých blocích se představovaly 
sponzorující firmy. Novinky ve svém 
sortimentu prezentovaly firmy z ob-
lasti pomůcek pro inkontinentní pa-
cienty a to Kimberly Clark s.r.o.(DE-
PEND),  Hartmann-Rico a.s. (MOLI), 
Untraco v.o.s. (ABENA), Bella Bohe-
mia s.r.o. (SENI) a SCA Hygiene Pro-
ducts s.r.o. (TENA). Společnost Eco-
lab Hygiene s.r.o. představila svůj 
komplexní servis v oblasti čistících 
a dezinfekčních prostředků, který za-
bezpečuje prostřednictvím jednotli-
vých divizí. Novinky ze své produkce 
potravin, nápojů a v neposlední řadě 
i pracovních oděvů prezentovala fir-
ma BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. 
a firma S.B.S. Bramos s.r.o. předved-

la svůj výrobní program ložního prá-
dla a osušek určených pro ústavy so-
ciální péče. Společnost IReSoft s.r.o. 
představila komplexní informační 
systém pro poskytovatele sociálních 
služeb - CYGNUS.
Druhý den pokračovala konference 
přednáškou Mgr. Jaroslavy Slané 
o mobbingu a bossingu na praco-
višti. V posledním bloku přednášel 
JUDr. Dominik Brůha o praktických 
problémech pracovně právních vzta-
hů v sociálních službách.

Roman Pustówka, 
manažer divize Inkontinence 

Odborná konference „Nejen o komunikaci“
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V Domově důchodců v Bystřanech 
je jednou z technik využívaných 
v ergoterapii nebo při volnočasových 
aktivitách zhotovování šperků, ná-
ušnic, náramků, korálů na krk. Je to 
technika oblíbená, klienti navlékají v 
ergoterapeutické dílně nebo ve svém 
pokoji a často na zakázku, třeba na 
přání zaměstnanců.  
Domov má registrovanou službu do-
mov se zvláštním režimem a je dlou-
hodobě zaměřen na péči o osoby 
s Alzheimerovou nemocí. Jednou 
z metod využívaných v práci s oso-
bami s AN je reminiscenční terapie. 
A právě v rámci reminiscenční terapie 
vznikl nápad, využít šperků z dílny 
u žen, které onemocněly Alzheime-
rovou nemocí. Paní Kamila Šachová, 

pracovnice v sociálních službách po-
psala, jak se úkolu zhostila.

V září letošního roku jsem dostala 
úkol nabídnout klientkám s Alzhei-
merovou nemocí šperky. Cílem bylo 
ověřit, zda-li a jak šperky přijmou, zda 
o ně budou mít  zájem, jak se v nich 
budou cítit a jak budou reagovat na 
tuto změnu.
V jednom podzimním odpoledni jsem 
nabídla krabici s mnoha šperky ručně 
vyrobenými v ergoterapeutické dílně 
domova. Klientky si vybíraly dle svého 
vkusu, každá měla svůj prostor a čas 
vybrat si ty její „pravé šperky“.
Paní A.D. padly do oka krásné, duho-
vě fialkové korále, které si pak oblíbi-
la natolik, že je nosí denně a staly se 
součástí její osoby. Paní R.N. si vybra-
la drobounké, bílé korálky dokonale 
ladící k její drobné postavě. Paní Z.B. 
zvolila slušivé červeno-černé korá-
le. Na noc si je schovává pod polštář, 
a když se ráno probudí, jako první si 
navlékne korále. Paní I.M. si  vybra-
la korále dlouhé a obtáčí si je kolem 
krku nadvakrát.  
Zjistila jsem, že až na pár výjimek se 
většině žen šperky zalíbily, přijaly je 
za své, staly se součástí jejich osoby. 
Ty šperky, které si vybraly, jsou pouze 
jejich, jiné nechtějí, nevyměnily by je. 
Mluví o nich, jakoby je měly už dlou-

ho a dostaly je od někoho, třeba svých 
blízkých. Jedna klientka o nich hovoří 
jako o dárku od maminky.
Zdálo se, že je úkol splněn. Ale klient-
ky žádaly více. 
Paní J.L. která v říjnu oslavila 88. na-
rozeniny, žila bohatým společenským 
životem. Líčení a lakování nehtů bylo 
jeho součástí. Proto jsem s další ko-
legyní uspořádala „Salón krásy“. Dá-
mám, které měly zájem, jsme nala-
kovaly nehty. Neustále si je prohlížely 
a ukazovaly navzájem. Změnila se 
i komunikace. Měly si o čem povídat 
a vybavily si mnoho příjemných vzpo-
mínek. Našly si společné téma: make-
up, stínování očí, kulmování vlasů do 
lokýnek.
A všechno jsme vyzkoušely. Ženy se 
prohlížely v zrcadle a některé se ob-
razu v zrcadle ptaly: „To není možné, 
jsem to opravdu já“? Salón krásy už po-
řádáme pravidelně v rámci týdenního 
programu „Kvalitní a důstojné stáří“.
 
A závěr? Vzpomínání a komunika-
ce jsou u klientů s Alzheimerovou 
nemocí velmi důležité a mají pro ně 
velkou hodnotu. Nás i blízké klientů 
překvapilo, kolik vzpomínek a témat 
k hovorům bylo díky šperkům a líčení 
vyvoláno. 

Miroslava Barešová
ředitelka

Reminiscenční terapie jinak

Desáté podzimní 
                      plesáníJubilejní 10. Podzimní ples pro zdravotně po-
stižené uspořádal 12. října v areálu holešovic-
kého Výstaviště Domov na Hrádku, poskytova-
tel sociálních služeb z Červeného Hrádku, ve 
spolupráci občanským sdružením Hrádeček 
- Červený Hrádek a firmou INCHEBA PRAHA. 
Záštitu nad touto akcí převzal JUDr. Petr Ši-
merka - ministr práce a sociálních věcí, MUDr. 
David Rath - hejtman Středočeského kraje, 
MUDr. Pavel Bém - primátor hlavního města 
Prahy a Ing. Jiří Horecký - prezident Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR.  Hlavním 
patronem setkání byl Stanislav Hložek. 
Vyvrcholením 10. Podzimního plesu bylo vy-
hlášení Miss 10. Podzimního plesu pro zdra-
votně postižené ČR a Nejlepšího tanečního 
páru. Pondělní setkání moderoval známý mo-
derátor Slávek Boura. 
Jubilejní ples navštívila skoro tisícovka lidí 
z celé republiky a všichni si užili společné se-
tkání a možnost zatančit si v krásném prostře-
dí Křižíkových pavilonů.
Organizátoři děkují všem sponzorům. 

(Redakčně upraveno – celý příspěvek najdete 
na www.rezidencnipece.cz)
                            

Bc. Tesařová Jitka
sociální pracovnice Domova Na Hrádku
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Soutěž 

PUBLIC RELATIONS
Vyhlášení výsledků

Rezidenční péče na jaře vyhlásila první kolo soutěže PUBLIC RELATIONS, aneb ukažte všem, že to děláte 
dobře. Děkujeme poskytovatelům, kteří se přihlásili a poslali velice zajímavé ukázky prezentací. Porota 
opravdu neměla lehký úkol, protože podklady soutěžících byly velmi vyrovnané. Ale co je nejdůležitější, bylo 
na nich znát, že byly dělány srdcem.

Vítězové v kategoriích:

Logo zařízení

Domov pro osoby 
se zdravotním 
postižením Brtníky

OCHRANNÁ ZÓNA

7

Ochranná zóna je prostor okolo loga,
do kterého nesmí zasahovat žádné
grafické prvky jako napø. text, fotografie,
jiné logo, atd. Hodnota x je stejná jako
šíøka loga.

Ochranná zóna je tvoøena prostorem
o velikosti 1/6 rozmìru x 

17 mm 11 mm

Minimální velikost loga je hodnota,
pøi které zùstává logo po aplikaci èitelné.
Minimální velikost je stanovena na výšku
17 mm u loga uspoøádaného vertikálnì
 a na výšku 11 mm u horizontální varianty.

MINIMÁLNÍ VELIKOST

X X/6

X/6

7

BAREVNÁ DEFINICE 

Navržené barvy jsou vizuálnì jasné na rùzných typech podkladù, umožòují 
bezproblémovou výrobu i pøi speciálních technikách tisku direktními barvami 
a sítotiskem nebo výrobu reklam z øezaných fólií.

V grafické znaèce Ústav sociální péèe Brtníky (a ve všech jejích navržených 
variantách) jsou používány dvì základní barvy, které by se mìly stát hlavními 
barvami vizuálního stylu Ústavu sociální péèe Brtníky. K tìmto barvám je 
možné používat další doplòkové barvy, které je ale nutné pøesnì definovat
(v kódech) v grafickém manuálu. 

NÁPIS ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY:

zelená Procesní: 

Pøímá: 

Webová:

CMYK: 85, 0, 60, 10

PANTONE 340 C

009966

Procesní: 

Pøímá: 

Webová:

CMYK: 5, 50, 100, 0

PANTONE Hexachrome Orange C

CC9933

SYMBOL MEDVÌDA S ÚLEM:

oranžová

3

Informační materiály

Tiskové materiály: 

Palata, Domov 
pro zrakově postižené, 
Praha 

Poskytujeme pobytové sociální služby:

Celoroční pobyt (ubytování, stravování…)

Výuku prostorové orientace a sebeobsluhy 

Sociální a psychologické poradenství

Ergoterapii, kulturní a společenské programy

Rehabilitační péči

Ošetřovatelskou péči

Logopedickou péči

V domově je k dispozici:

Ordinace praktického lékaře a dalších specialistů

Služby pro klienty: kadeřnictví, pedikúra, masáže, 

švadlena, kiosek, doprava osobním automobilem

Informace:

Adresa: Na Hřebenkách 5, Praha 5-Smíchov
Web: www.palata.cz, e-mail: servis@palata.cz

tel.: 257 311 566, 731 461 274

K E  1 2 0 .  V Ý R O Č Í 
D O M O V A 
P R O  Z R A K O V Ě 
P O S T I Ž E N É

18 8 8  –  2 0 0 8

Audiovizuální 
prezentace: 

Domov pro seniory 
Hortenzie, Bořanovice

Webové stránky:

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Kvasice, Kroměříž

Práce s veřejností

Interní 
časopis

Centrum sociálních 
služeb města 
Letovice, časopis 
Náš domov

Akce pro 
klienty 
a veřejnost

Čtyřlístek 
– centrum pro 
osoby se zdra-
votním posti-
žením Ostrava: 
Všechny barvy 
duhy
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Fotografie 
z akcí 

Ústav sociální 
péče pro tě-
lesně postiže-
nou mládež 
Kociánka, Brno

Terapie 
a prezentace 
výrobků

Domov pro 
osoby se zdra-
votním postiže-
ním Sulická, 
Praha 4

JAK POROTA VYBÍRALA
Brtníky

Logo zařízení porotu oslovilo nejen profesionálním 
zpracováním, včetně manuálu, ale hlavně vtipným 
propojením loga a místního názvu. Navíc medví-
dek (Brtník) je vykreslen velmi sympaticky a sym-
bolizuje ochranu a bezpečí. Jediný problém je, že 
zařízení se přejmenovalo, a logo bylo nutné předě-
lat, což zařídil již grafik časopisu a velmi mu za to 
děkujeme. (www.dozpbrtniky.cz)

Manuál je k vidění na www.rezidecnípece.cz

Palata

Domov pro zrakově postižené sídlí v nádherné bu-
dově s ještě krásnějším parkem a využil historické 
atmosféry i při grafickém ztvárnění tiskových ma-
teriálů. Dobré fotografie, stručné a čtivé texty a 
dobrá kvalita tisku. Navíc vše podstatné převedeno 
do Brailova písma nebo do zvukové podoby. 

Hortenzie

Z audioprezentací, které porota shlédla, se jedno-
myslně rozhodla pro tu z Hortenzie. Mix videí a fo-
tografií z akcí velmi zábavně informuje o aktivitách 
domova, a je vidět, že si to uživatelé opravdu užíva-
jí. I místní časopis je velmi kvalitně zpracovaný, a je 
znát, že paní ředitelka má žurnalistického ducha. 
Doporučujeme si aktuální fotogalerii prohlédnout 
i na webu: www.hortenzie.cz

Vítěznou prezentaci můžete vidět 
na www.rezidencnipece.cz

Báseň Jiřího Šmelhause 
(ukázka z časopisu Bořánek)
Šmelhausová Věra
– to je moje dcera.
Šest set básní zveršovala,
často se zamilovala,
do mistra, do vedoucího
do lékaře. 
Ale teď potřebuje tiskaře,
který by tiskl ty její nápady,
aby si je přečetli
její kamarádi. 
Aby si řekli
– já mám kliku vlastně,
když žiji si tak krásně,
že jiní o tom píší básně. 

Další povedená dílka najdete na 
http://www.hortenzie.cz/boranek_basne.php

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 27. 8. 2009

Klienti a zaměstnanci PALATY - Domova pro zrakově postižené, Vás srdečně 
zvou na návštěvu, příjemné posezení a popovídání s tímto programem:

  16.00  Přivítání
  16.05  Informace a seznámení s historií Domova Palata
  16.20  koncert Hudby hradní stráže – 1. část
  16.50  informace a seznámení se současným děním na Palatě
  17.00  koncert Hudby hradní stráže – 2. část
  17.30  prohlídka Domova Palata malé občerstvení      
  
       Těšíme se na Vás!      
       Ing. Jiří Procházka, ředitel

Potvrďte laskavě svoji účast a počet osob do 21. 8. 2009 
na tel. čísle 731 461 274 nebo mailem na adrese servis@palata.cz.

Pozdrav z Palaty

Že se tu vleče čas?

Kdepak, ten v Palatě pádí,

když vzpomínáme zas a zas

na prošlé mládí

A vždycky jednou za týden

v kavárně znějí písničky

ne pro ty mladé jen

hlavně pro dědy a babičky

Radost se v srdci zvedne

když celé odpoledne

až do večera

melodie znějí tu od Hašlera

Tady na poslední štaci

několik přežíváme generací

ať těm všem po nás co nejlíp se daří

přejí slabozrací, nahluchlí a vozíčkáři

Pozdrav posílá Palata

pro děti a vnoučata.

A ť všichni lidé na světě

spokojeně žijí na téhle planetě

a nespadnou, i když je kulatá
      

Č E S T M Í R  V I D M A N

Klienti 

a zaměstnanci 

Palaty přejí 

klidné Vánoce 

a mnoho radosti 

v roce 2010.

I N G .  J I Ř Í  P R O C H Á Z K A ,  Ř E D I T E L

a-
že-

(www.palata.cz)
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Kvasice

Webové stránky tohoto zařízení získaly porotu 
hlavně tím, že po jejich otevření zjistíte, že je dělají 
fandové, pravidelně je aktualizují a dávají do nich 
svou invenci. A tím, že nejsou zas až tak oficiální 
a neberou se moc vážně. Snad je nějací inspektoři 
nesrovnají do latě. 

www.dzp-kvasice.estranky.cz

Letovice:

Porota ocenila interní časopis z Letovic hlavně pro 
jeho invenci, rozsah témat a originalitu. Nicméně 
i další materiály svědčí o velmi bohatých aktivitách 
tohoto zařízení. Přidáváme ukázky, které dokazují, 
že tady opravdu není nuda. 

Ukázky časopisu Náš domov najdete na
www.cssletovice.cz.

Čtyřlístek

Čtyřlístek získal ocenění za projekt Všechny barvy 
druhy, který běží již 3. rokem a je profesionálně při-
praven a profesionálně prezentován v regionálním 
a celostátním tisku. 
O projektu se dočte-
te na straně 18.
Toto zařízení celko-
vě hodně pracuje 
na vztazích s veřej-
ností. Interní časo-

pis zařízení by mohl 
být povinnou čet-
bou pro některé no-
vináře, aby se taky 
něco naučili.  I dal-
ší tiskové materiály 
mají velmi dobrou 

úroveň. Porotu také zaujaly výtvarné práce klientů 
a aktivní způsob jejich prezentace veřejnosti – vý-
stavy, aukce, kalendáře, pohlednice. 

www.uspostrava.cz

Kociánka

Kociánka má osvíceně zpracovaný tzv. jednotný 
vizuální styl a také grafika tištěných materiálů je 
zpracována odborně. Porotu však zaujaly velmi 
dobré fotografické 
prezentace akcí. 
Bod navíc je i jejich 
výborné podání na 
webových strán-
kách. 
Dále porotu zaujal 
projekt „Nejsme pří-
jemci, ale i dárci“, 
který si můžete pro-
hlédnout na našich 
webových strán-
kách.

Sulická

Originalita, rozma-
nitost a nevšední 
materiály, se který-
mi pracují klienti v 
terapeutických díl-
nách v Sulické, byly 

hlavním důvodem 
ocenění. Sulická 
také výrobky šikov-
ně prezentuje i na 
prodejních trzích 
pro širokou veřej-
nost.

www.domovsulicka.cz

Další ukázky prací oceněných zařízení najdete 

na www.rezidencipece.cz

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

www.usp-kocianka.cz.





Nabídněte inovované MoliCare Mobile svým pacientům! MoliCare Mobile 
jsou vhodné pro ženy i pro muže, jak na den, tak na noc, a díky širokému 
výběru velikostí se dokonale přizpůsobí každému pacientovi.
Zavolejte a objednejte si vzorky ještě dnes!

Velikosti a varianty: 
MoliCare Mobile Light: M, L
MoliCare Mobile Extra: XS, S, M, L, XL
MoliCare Mobile Super: S, M, L

 

Pro více informací a VZORKY ZDARMA
volejte na bezplatnou infolinku 800 100 333
nebo navštivte www.hartmann.cz

Dokonale sedí
Přizpůsobí se každému 

a neomezují 
v pohybu. 

Extra savé 
Spolehlivá ochrana 

díky třívrstvému 
savému jádru.

Pohodlné 
a prodyšné 

Díky novému 
jemnému materiálu.

Neutralizují zápach  
Díky aktivním molekulám 
působícím proti zápachu.

NOVÉ

Nové MoliCare Mobile: 
pohodlné jako nikdy předtím
Natahovací kalhotky pro mobilní 
pacienty se střední a těžkou inkontinencí
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