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Z reakcí lidí okolo sociálních služeb by se dalo říct, 
že příspěvek na péči je vlastně příspěvkem pro zlost. 
Velká očekávání poskytovatelů sociálních služeb 
se nenaplnila. Je to ale vina příspěvku nebo je to 
problém právě těch očekávání? Příspěvek na péči 
je dávka vycházející z principů Independent Living, 
hnutí druhé poloviny minulého století v USA, které ve 
zkratce dávalo kompetenci při zajišťování potřebné 
péče přímo do rukou lidí se zdravotním postižením – 
zejména vozíčkářům. Ti dostali peněžní příspěvek a 
najímali si osobní asistentky. Cesta, kterou jsme od 
této myšlenky došli až k současnému příspěvku na 
péči, je notoricky známá. Od úzké skupiny tělesně 
postižených lidí se cílová skupina rozšířila nakonec 
i na ty, kteří sami nejsou schopni péči řídit. Příspěv-
kem se také 
neplatí pouze 
za osobní asi-
stenci, ale za 
ostatní služby. 
I přes tyto změ-
ny se ale du-
chem stále dá hovořit o příspěvku na péči. Možná, 
že ale už dlouho ne. Některé navrhované změny totiž 
vypadají, jakoby výsledkem měla být dávka „příspě-
vek na sociální služby“. K tomuto posunu již přispěla 
úprava omezující použití příspěvku na péči na za-
jištění potřebné péče prostřednictvím osoby blízké, 
osoby nepodnikající a registrované sociální služby. 
Jaký posun mohou přinést tzv. poukázky, zůstává 
zatím, díky odložení účinnosti tohoto legislativní-
ho opatření, zahaleno tajemstvím. Obáváme se, že 
to ale k lepšímu nepovede, jen to odčerpá část pro-
středků mimo systém. 
Není tajemstvím, že někteří poskytovatelé sociálních 
služeb by nejraději příspěvek na péči zrušili a takto 
získané prostředky přesunuli do dotačního systému. 
Ostatně i od připravovaných opatření na redukci pří-
spěvku v 1. stupni takovýto přesun očekávají.
Jsou země, kde současně se zavedením příspěvku 
na péči byly vytvořeny i zdroje na jeho vyplácení. Pří-
kladem je Spolková republika Německo, kde každý 
musí platit určité procento ze svého příjmu do speci-
álního fondu. A každý pak má nárok z tohoto fondu 
čerpat, pokud splní zdravotní kritéria pro čerpání 
příspěvku. Takovýto model – mimochodem zavede-
ný konzervativní vládou kancléře Kohla – nemusí ře-
šit ani údajný problém zneužívání příspěvku. Kohlo-
va vláda tak reagovala na skutečnost, že roste počet 
obyvatel, kteří nejsou schopni se sami o sebe posta-
rat a nemají nikoho, kdo by jim pomáhal.
A co s tím u nás? V první řadě si musíme přiznat, že 
mnohá tvrzení v rámci diskuze nad příspěvkem na 
péči jsou domněnky. Například často zmiňované 
zneužívání příspěvku doposud plošně nikdo nepro-
kázal. Dále si musíme připomenout, že cílem systé-
mu není udržet současný stav sociálních služeb, ale 
podporovat lidi se zdravotním postižením při zajišťo-
vání péče o vlastní osobu.
A zásadní rozhodnutí nás stále čeká. Řeknou odpo-
vědní lidé zcela jasně, že na dosavadním způsobem 
koncipovaný příspěvek na péči tato země nemá? 
A navrhnou opravdu adekvátní řešení? A bude do 
těchto adekvátních řešení zahrnuto i odstranění ce-
nové regulace v sociálních službách?  A jaký bude 
osud dotací na sociální služby? Bude efektivita soci-
álních služeb v rukou úředníků nebo se prosadí tržní 
faktory? Příští čtyři roky ukáží, zda opravdu platí Mur-
phyho zákon, že každá změna je k horšímu.     (Red.)

Kateřina Kornová – kmot-
ra festivalu, členka finálo-
vé poroty 
„Upřímně obdivuji organi-
zátory a podporuji je. Veške-
ré tyto aktivity se mne dost 
osobně týkají, protože můj 
syn Filip patří mezi ty zvláštní 
lidi. Má hudební i výtvarný ta-
lent, ale potřebuje více času, 
aby se rozvíjel. Tyhle akce 
jsou pro mě velkou inspirací. 
Proč jsem se stala kmotrou 
festivalu? O festivalu Nad ob-
laky jsem se dozvěděla od své 
kamarádky. Oslovil mě ten 
nápad, který je naprosto vý-
jimečný. Líbí se mi podstata 
festivalu. Když neuspěji teď, 
můžu na sobě pracovat, zlep-
šovat se a uspět třeba příště. 
Nejsou tady žádné hranice. 
A to platí i pro pracovníky, 
kteří se handicapovaným vě-
nují. Myslím, že i pro ně je to 
svým způsobem velké oce-
nění, když uvidí, že jejich žák 
díky mimořádné píli uspěl 
a vynikl nad ostatními.  
Jsem sama zvědavá, jak 
přijme veřejnost jednotlivá 
vystoupení. I jak budou rea-
govat ostatní finalisté na své 
„soupeře“. Porota bude posu-
zovat hlavně celkový dojem, 
ale udělí řadu cen. Už teď 
mohu prozradit, že oceněni 
budou všichni, kteří se zú-
častní finále.“ 

Alan Bastien – patron 
festivalu, člen finálové 
poroty 
„Jaká jsou hlavní kritéria vý-
běru finalistů? Nejsou nijak 
specifická. Jde jen o to, která 
nahrávka více zaujme. Ne sa-
mozřejmě zvukem, protože 
podmínky pro záznam nemají 
všichni srovnatelné a na pro-
fesionální úrovni, ale výběrem 
písničky a její interpretací.
Čeho si na soutěžících nejvíce 
cením? Když si poslechnete 
jakoukoliv z došlých nahrá-
vek, tak vás dostane hlavně to, 
s jakou radostí, citem a nasa-
zením do toho jdou. Já jsem, 
konkrétně s mentálně postiže-
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V říjnu se v Olomouci uskuteční finále ojedinělého 
projektu festivalu pro zdravotně postižené hudeb-
ní a výtvarné talenty. Další informace o něm se 
můžete dočíst na str. 12. Redakce požádala 
o krátké rozhovory osobnosti, které se na realiza-
ci festivalu podílejí.

Příspěvek 
pro zlost

Nad oblaky

pokračování na str. 13
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Kterým směrem by se podle 
Vašeho názoru měl ubírat rozvoj 
sociálních služeb v ČR v době 
rozpočtové krize?

V této době více než kdy jindy mu-
síme dvakrát zvažovat každý výdaj, 
a na rovinu říkám, že se tomu nevy-

hneme ani v oblasti sociálních slu-
žeb. Nicméně projekt MPSV směřující 
k transformaci sociálních služeb 
v České republice jasně definuje své 
priority, nalinkovaný je harmono-
gram prvních dílčích projektů, které 
ke zkvalitnění sociálních služeb bez-
pochyby směřují. Důraz je kladen na 
uživatele, jeho potřeby, sociální za-
členění, zlepšení kvality jeho živo-
ta, dodržování základních lidských 
práv a nastavení sítě sociálních slu-
žeb podle reálné potřebnosti lidí 
jsou zásadními tématy transforma-
ce a deinstitucionalizace. Stěžejním 
dokumentem, kterým se Česká re-
publika k tomuto procesu přihlásila, 
je „Koncepce podpory transformace 
pobytových sociálních služeb v jiné 
druhy sociálních služeb poskytova-
né v přirozené komunitě uživatele 
a podporující sociální začlenění 

uživatele do společnosti“ schvále-
ná usnesením vlády v roce 2007. 
Hlavním záměrem našeho projektu 
je podpořit transformaci služeb so-
ciální péče na základě individuálně 
určených potřeb uživatelů do přiro-
zené komunity a zajistit plnění cílů a 
opatření formulovaných v Koncepci. 

Jakkoli je zřejmé, že transformace 
bude muset probíhat postupně, jde 
o cestu, kterou se podle mého názo-
ru sociální služby u nás mohou po-
stupem času výrazně zkvalitňovat.
 
Předpokládáte, že snaha vlády 
o co největší snížení rozpoč-
tových nákladů se projeví i ve 
snížení dotací poskytovatelům 
sociálních služeb?

Výše popsaný záměr transformace 
je téměř celý financovaný z evrop-
ských peněz, konkrétně z Integro-
vaného operačního programu, in-
vestiční akce podporované těmito 
prostředky jsou jediné, které resort 
pro příští rok nepozastavil. Projekty 
transformace sociální péče detail-
ně představíme v průběhu podzim-
ních měsíců. Co se týče stávajících 

poskytovatelů sociální péče, nelze 
v tuto chvíli jednoznačně odpově-
dět. Diskuze nad rozpočtem na rok 
2011 stále probíhají, a jediné, co lze 
s jistotou říci, že šetřit budeme mu-
set všude.
 
I v oblasti sociálních služeb ne-
pochybně dochází k plýtvání pe-
nězi daňových poplatníků. Jaká 
opatření chystáte k minimaliza-
ci rozsahu tohoto plýtvání? 

Sociální síť by měla zachycovat jen 
ty skutečně potřebné, kterým by 
měla pomáhat a poskytovat služby 
zajišťující důstojný život. Nastavení 
toku peněz tak, aby toto bylo splně-
no a na druhé straně aby nedochá-
zelo ke zneužívání poskytovaných 
dotací, je jednou z priorit mého úřa-
du. Konkrétní opatření po mně, pro-
sím, v tuto chvíli neočekávejte. Jsou 
spíše ve stadiu úvah, než aby bylo 
možné je nějak konkrétněji popsat, 
v úřadu jsem teprve měsíc.
 
Váš současný náměstek JUDr. 
Šimerka vám při předávání úřa-
du dal také jakýsi předávací 
protokol o pracích, na kterých 
se na MPSV pracuje, a ve kterých 
bude potřeba ještě pokračovat. 
V čem navážete na práci svých 
předchůdců?

Při převzetí úřadu s tak širokou 
agendou se ani nelze odstřihnout 
od práce svých předchůdců, to prak-
ticky není možné a bylo by to také 
značně krátkozraké. Existuje řada 
projektů například v oblasti ESF, 
které jsou velmi dobře nastaveny a 
na nichž práce bez problémů pokra-
čují, bylo by hloupé snažit se od nich 
distancovat nebo do nich nějakým 
zásadním způsobem zasahovat 
v průběhu zdárné realizace. Totéž 
lze říci například o důchodové re-
formě, výsledky práce Bezděkovy 
komise jsou pro nás zásadním ma-
teriálem pro další kroky a mohl bych 
jmenovat řadu dalších. JUDr. Šimer-
ka zůstal na úřadu ministerstva jako 
náměstek, myslím, že to nejlépe ho-
voří o tom, že si jeho práce vážím a 
v řadě věcí hodlám pokračovat. 

(Red.) 

Šetřit budeme muset

V Š U D E
Ř ÍK Á MIN ISTR  PR ÁCE A SOCIÁLN ÍCH VĚCÍ  JAROMÍR  DR ÁBEK
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Každoroční 
finanční nejistota
Co nejvíc trápí poskytovatele sociálních služeb, to byla 
jedna z otázek prezidentu Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb Jiřímu Horeckému.

V loňském roce se v souvislosti 
s projednáváním návrhu státní-
ho rozpočtu vedly dlouhé disku-
ze o objemu státních dotací na 
poskytování sociálních služeb. 
Jaká je aktuální situace letos, 
neobáváte se, že v souvislosti 
s krácením všech výdajových 
položek dojde k výraznému krá-
cení i objemu státních dotací do 
oblasti sociálních služeb?

Výše státních dotací pro poskytova-
tele není v tuto chvíli ještě stanove-
ná, lze ale očekávat snížení dotací, 
dle mého názoru o 10 - 20 %. V ten 
moment bude velmi důležitý algorit-
mus přerozdělení. Zda půjde o ploš-
né krácení nebo budou zohledňová-
ny jednotlivé typy služeb či právní 
forma poskytovatele. Naším cílem 
však není pouze intervenovat za 
výši dotace, ale také za efektivnější 
využití celkových zdrojů na sociál-
ní služby, což zahrnuje i příspěvek 
na péči. Další související otázkou 
je i postupná cenová deregula-
ce, což by ale bylo na samostatný 
článek. 
 
Jaké kroky podnikla Asociace 
k tomu, aby se loňský rok neo-
pakoval? Jednal jste o této otáz-
ce již s novým ministrem práce 
a sociálních věcí?

Ano, s panem ministrem Drábkem 
jsem se v létě sešel a máme na 
mnoho problematik velmi podob-
ný názor. Těch jednání probíhá a 
proběhla celá řada i s dalšími sub-
jekty, které ovlivňují financování 
sociálních služeb (SK AK ČR, SMO 
ČR, MZ ČR, UZS ČR, MPSV ČR, atp.). 
Situace je ale o trochu složitější 
než v loňském roce a v tuto chvíli je 
předčasné dělat nějaké konkrétní 
závěry. 
 
Jak pokračuje jednání s VZP a 
ostatními zdravotními pojišťov-
nami o hrazení ošetřovatelské 
péče v pobytových zařízeních 
sociálních služeb?

I jednání s VZP ČR, Svazem pojišťo-
ven či jednotlivými dalšími pojišťov-
nami je celá řada. Asociace má od 
letošního roku oficiálně zástupce 

v komisi pro metodiku VZP ČR, v srp-
nu proběhlo jednání k revizní čin-
nosti VZP a nyní nás čekají licitace 
k podmínkám úhrad zdravotní péče 
v PZSS v příštím roce. Budoucnost a 
problematiku zdravotní péče v soci-
álních službách jsem dále projedná-
val s panem ministrem Hegerem a 
intenzivněji by se měla projednávat 
na obnoveném expertním panelu 
k dlouhodobé péči, kde máme jako 
Asociace také zastoupení. 

Na webových stránkách Asoci-
ace probíhá diskuze k zákonem 
ustanovenému vzdělávání pra-
covníků a k nejednotnému vý-
kladu různých vyhlášek MPSV. 
Zařízení vydávají na vzdělávání 
nemalé peníze externím firmám. 
Není i zde možnost úspory?

Asi nejvíce sporným bodem je vý-
klad, resp. definice MPSV ČR týkající 
se stáže a školící akce, se kterou se 
Asociace ne zcela ztotožňuje. Hle-
dat úspory v nákladech na vzdělá-
vání, tj. požadovat zmírnění této po-
vinnosti, budeme moci až v momen-
tě, kdy bude jasná výše dotací na 
r. 2011. Ulehčit poskytovatelům tuto 
finanční zátěž je také jedním z po-
slání Institutu vzdělávání Asociace, 
který nabízí vzdělávací programy 
pro všechny cílové skupiny, a to cel-
kem více než 120 seminářů a kurzů 
a samozřejmě za znatelné slevy pro 
členské organizace.  

Dotazováním v krajích jsme 
zjistili, že zřizovatelé se obávají 
kromě jiného také toho, že při 
snížení dotací nebudou moci 
udržet kvalitu služeb.
Jaký vývoj předpokládáte 
v oblasti standardů kvality? 
Nebylo by lepší náklady na prá-
ci inspekcí a související školení 
inspektorů směrovat sociálních 
služeb? 

Ano, to jsou spojené nádoby. Při 
snižování dotací o více než 5 % lze 
očekávat buď snižování kapacit a 
dostupnosti, nebo kvality sociál-
ních služeb. Dle mého názoru, ale 
i přání Asociace, je nutné vyhodnotit 
první roky fungování jak standardů 
kvality, tak inspekcí a otevřít odbor-

nou diskuzi, jejímž cílem by mělo být 
mimo jiné zvážení úprav některých 
standardů nebo jednotlivých kritérií, 
ať už ve smyslu větší specifikace, úpl-
ného vypuštění nebo přesunutí do 
registračních podmínek. Požadavky 
v obdobném duchu vyplývají i ze setká-
vání inspektorů nebo v rámci přípravy 
Národního plánu rozvoje sociálních 
služeb ČR. 

Co si Asociace slibuje od projek-
tu MPSV „Podpora procesu 
v sociálních službách“? Jak se 
na něm bude APSS podílet?

Doufám, že projekt, „Podpora pro-
cesu v sociálních službách“ při-
nese výchozí předpoklady, data a 
podmínky pro stanovení transpa-
rentního a efektivního financování 
sociálních služeb, včetně analýzy 
potřebných kapacit, resp. poptávky 
po těchto službách a jejich potřeb-
nosti. Je škoda, že projekt začíná 
běžet až nyní. Dle mého názoru měl 
být odstartován ihned poté, co bylo 
rozhodnuto o oddálení decentrali-
zace financování sociálních služeb 
na kraje v r. 2008. Já osobně jsem 
členem předsednictva monitorovací 
skupiny a Asociace se velmi pravdě-
podobně bude chtít ucházet o ně-
které subdodávky týkající se analýz 
a studií. 

Co je v tuto chvíli nejpalčivějším 
problémem členů APSS? 

Každoroční nejistota týkající se vý-
še finančních prostředků sociálních 
služeb a s tím související veškeré 
sekundární projevy, tj. např. men-
ší prostředky na odměňování za-
městnanců způsobující větší fluk-
tuaci, snižování kvality, oddálení 
investic a dalšího rozvoje sociálních 
služeb atd.

Lenka Kaplanová
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Tak tu máme vládu a její program. 
S mnoha vznešenými slovy zejména 
o rozpočtové odpovědnosti. Pokud si 
globální vládní úmysly správně pře-
kládám do prostého jazyka, tento pro-
gram znamená, že příští rok stoupne 
dluh státu o 175 miliard korun. A kaž-
dý další rok státní dluh poroste dál a 
dál. Na úrocích z dluhů zaplatíme za 
4 roky Nečasovy vlády 344 miliard 
Kč. Vyrovnaného státního rozpoč-
tu chce Nečasova vláda dosáhnout 
v roce 2016. To se to slibuje, když už 
se nebude u moci. Jedno však máme 
my důchodci jisté. Budeme drbáni a 
řádně odrbáni, zejména prostřednic-
tvím DPH a plateb ve zdravotnictví. 
Ač nejsem Keynesiánec, mám temné 
podezření, že povaha navrhovaných 
úspor je taková, že očekávaný ekono-
mický růst pouze podrazí. V progra-
mu vlády čtenář nalezne hojnost škr-
tů, ale jen málo informací o tom, co 
vláda hodlá činit po škrtech. Prostě 
informace o halasně vyhlašovaných 
reformách jsou téměř nulové. A to se 
samozřejmě týká i oblasti, která je 
v centru zájmu našeho časopisu. Pro-
blémy sociálních služeb jsou ve vlád-
ním prohlášení zachyceny jen okrajo-
vě a za pomoci starých floskulí.

Příspěvek na péči v 1. stupni bude re-
dukován na 800 Kč měsíčně, což prý 
odpovídá skutečným nákladům na 
péči těchto osob. Tuto tezi jsem již 
od pana premiéra Nečase slyšel. Ale 
ani v prvém ani v nynějším případě 
jsem se nedozvěděl, 
jak na příslušnou 
částku přišel. Zřej-
mě mu ji našeptal 
do ouška přičinlivý 
úředník, který neví 
nic o nákladech a ce-
nách ve skutečném 
životě. Pak následuje věta, která je 
čirým blábolem bez jakéhokoliv sé-
mantického významu: Odpovídající 
fiskální úspora bude případně dosa-
žena obdobným opatřením spočívají-
cím v účelnější diferenciaci l. stupně. 
Samozřejmě bych se mohl pokusit 
to přeložit, ale myslím si, že daňoví 
poplatníci mají nárok na to, aby se 
k nim hovořilo ve srozumitelných 
větách. Ale to se v tomto případě - a 
bohužel i v mnoha dalších - vládnímu 
prohlášení nedaří.

Z říše zbožných přání je i věta po-
slední, která tvrdí, že při posuzování 

osob žádajících o příspěvek bude dů-
sledně postupováno tak, aby příspě-
vek náležel osobě, o kterou má být 
pečováno, nikoliv osobě, která péči 
zajišťuje. V jiném rouše se tu znovu 
vrací neprokázaná hypotéza o zne-
užívání příspěvku. Místo, aby se na 
rovinu řeklo, my prostě, pokud jde 
o příspěvek na péči, na víc nemáme, 
tak se vymýšlejí hlouposti. Místo ře-
šení nastupuje prázdná ideologie. Ví 
vůbec pan premiér, že mnohdy oso-
ba, která o příspěvek žádá, ani neví, 
o co žádá? Má vůbec ponětí, jak to 
v normálním životě chodí? Mnohá še-
desátiletá žena, která se stará o svou 
pětaosmdesátiletou matku, musí se 
při poslechu premiérových slov velmi 
podivit. Pokud se čtenář v duchu ptá, 
proč se stále obracím na premiéra a 
ne na příslušného ministra, tak mu-
sím prostě konstatovat, že MPSV jak 
se zdá, bude mít ministry dva, toho 
oficiálně jmenovaného, a pak jeho 
opravce, čili ministra bývalého a ny-
nějšího premiéra.

Pokud jde o sociální služby jako ta-
kové, tak vládní prohlášení tvrdí, že 
vláda spolu s územní samosprávou 
zajistí nezbytné finanční prostředky 
pro efektivní a hospodárné poskyto-
vání služeb, přičemž dotační řízení 
bude převedeno na kraje. Tato zkrá-
cená prezentace dvou dlouhých vět 
z vládního prohlášení neznamená 
nic jiného než následující. Hodíme 
to na kraje, ať si nějak poradí. Vláda 

bude dávat méně a 
kraje se prostě musí 
pochlapit a začít dá-
vat více (tomu se říká 
v úřednické hatma-
tilce stabilizace podí-
lu státního rozpočtu 
na financování soci-

álních služeb se zohledněním podílu 
krajů na jejich financování.)

Znovu se musím dožadovat, aby se 
mluvilo jasně a česky. Ale toho se 
zřejmě od svých a mnou placených 
úředníků zjevně nedočkám.

Vláda prý bude podporovat pokračo-
vání transformace pobytových zaříze-
ní. Jaké transformace a kam směřují-
cí, to se z vládního prohlášení nedo-
zvíte. Pokud tím autoři měli na mysli 
přesun klientů z pobytových zařízení 
do rodinného prostředí, tak si zřejmě 
nevšimli, že takto pojatá transfor-

mace jaksi ve většině zemí, které se 
k ní podjaly, mírně řečeno poněkud 
uvázla, pokud nebyla rovnou méně či 
více hlasitě opuštěna. Vláda plánuje 
daňové zvýhodnění členů rodiny, kte-
ří doma pečují o seniory a osoby se 
zdravotním postižením s vyšším stup-
něm závislosti. Ale panstvo, ve světě 
už je známo, že samotné daňové 
zvýhodnění zde nestačí. Právě proto 
byl vymyšlen příspěvek na péči, kte-
rý by měl být tak vysoký, aby působil 
v tomto ohledu dostatečně motivač-
ně. To si vážně myslíte, že pár stoko-
run může motivačně zapůsobit? To 
opravdu nevíte, že mnohdy jde o péči 
na plný pracovní úvazek?

Kdo by ve vládním prohlášení hledal 
ve vztahu k sociálním službám něja-
ký náznak konzervativního nebo libe-
rálního přístupu, ten ho tam nenajde. 
Ani slovo o zrušení cenové regulace. 
Ani slovo o usnadnění soukromého 
podnikání v sociálních službách. Ani 
slovo o zrušení standardů péče a je-
jich kontrol, tohoto molochu na po-
lykání peněz v sociálních službách.  
Místo toho prázdná floskule, že vláda 
udrží síť a různorodost nabídky soci-
álních služeb včetně těch, které po-
skytují nestátní poskytovatelé.

Obecně vzato vláda dál trvá na tom, 
že ekonomika bude kapitalistická 
a sociální služby socialistické a odmí-
tá vzít na vědomí, že takováto symbi-
óza je nemožná a pro sociální služ-
by zhoubná. Vláda tak v této oblasti 
důsledně navazuje na směr, v jakém 
nynější premiér tři roky působil na 
MPSV.

Ing. Vladimír Hanzl

Vládní prohlášení 
aneb bude ještě hůře, než jsme čekali

Problémy sociálních 
služeb jsou ve vládním 
prohlášení zachyceny 

jen okrajově a za pomoci 
starých floskulí.
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Jak se podle Vás projeví očeká-
vané rozpočtové škrty v oblasti 
sociálních služeb ve vašem kraji? 
Otázka je, co jsou to očekávané roz-
počtové škrty, protože v oblasti soci-
álních služeb zatím vůbec není jas-
né, jaká částka bude v rozpočtu roku 
2011 v dotačním řízení pro kraje nebo 
pro poskytovatele sociálních služeb 
obecně. Pro rok 2010 předpokládám, 
že dotační řízení poběží v té výši, v ja-
ké ho schválila Poslanecká sněmovna 
ČR. Pokud bude v roce 2011 částka vý-
znamně menší, než tomu bylo v roce 
2010, ještě víc přiostří folklor, který od 
změny zákona o sociálních službách 
je každoroční, tj. že vláda nastaví v do-
tačním řízení částku nedostatečnou 
a po té po mnoha dohadovacích ko-
lech mezi neziskovými organizacemi, 
kraji a poskytovateli se částka navyšu-
je. Nejlépe dvakrát. Organizace pak 
v podstatě zápasí s nedostatkem pe-
něz po celý rok a vždy netrpělivě čeka-
jí v těch jednotlivých termínech, kdy 
už peníze přijdou. 
Na rok 2010 vyhradila vláda v rozpoč-
tu na sociální služby 6,5 miliardy (pro 
celou ČR). Neustále jsou takové před-
stavy, že lze tuto částku nějak význam-
ně snížit. Lze ji významně snížit po té, 
co dojde k zásahu do systému posky-
tování sociálních dávek nebo příspěv-
ků na péči. A lze ji významně snížit 
tím, že ořežeme sociální služby. Před-
pokládám, že v 21. století ve středu 
Evropy nikdo nic podobného nechce 
a do podobné aktivity se nepustí. 
Jihočeský kraj na zajištění sociálních 
služeb potřebuje zhruba 500 milionů 
korun ročně.

Myslíte, že některé typy služeb bu-
dou ohroženy či přímo zaniknou?
Docela určitě. Obzvláště měkké typy 
služeb budou ohroženy nejvíce. Bude-
me prioritně potřebovat zajistit pro-
voz v pobytových zařízeních. Důležité 
bude zajistit klientům teplo, stravová-
ní, a potřebnou péči. Řada terénních 
typů služeb, poradenských služeb, 
služeb, které přispěly k rozvoji pokrytí 
těchto potřeb, začne zanikat, protože 
nepřežijí nedostatek peněz. 
Nemluvím jenom o krajských zaříze-
ních. Nedostatkem peněz budou trpět 

všichni poskytovate-
lé sociálních služeb, 
tedy i obce, neziskové 
organizace, podnika-
telské subjekty, proto-
že tito všichni posky-
tují pobytové sociální 
služby.

Dotkne se posky-
tovatelů sociálních 
služeb ve vašem 
kraji i avizované sní-
žení PnP v 1. stupni? 
Pokud ano, jak bude 
nedostatek financí, 
touto změnou vznik-
lý, řešen?
To souvisí s mou 
předchozí odpovědí a 
naznačeným problé-
mem. Příspěvek na 
péči v prvním stupni pobírají lidé, kte-
ří si sociální služby nenakupují nijak 
významně. Příspěvek na péči v prvním 
stupni pomáhá rodině a blízkým, aby 
se o svého blízkého postarali. Větši-
nou jsou za tento příspěvek pro klien-
ta nakupovány terénní služby, pečova-
telské služby. Samozřejmě, že pokud 
dojde k jeho snížení, tito lidé se budou 
snažit šetřit ještě více na svých potře-
bách. 
Jak bude nedostatek financí, vznik-
lý touto změnou, řešen? Řešen bude 
tak, že služby budou zanikat, protože 
nebudou prostředky na jejich udržení, 
na jejich provoz. 

Kampaň kontrol a revizí VZP v zaří-
zeních sociálních služeb má jediný 
cíl, snížit úhrady zařízením.  Jak 
velký bude podle vašich odhadů 
výpadek plateb VZP či dalších ZP 
v kraji?
To vůbec neumím odhadnout. My 
máme v Jihočeském kraji trochu 
specifickou situaci, protože jsme 
kraj, který velmi brzy proškolil svá 
zařízení v metodice, jak uplatňovat 
požadavky na platby ze zdravotního 
pojištění v sociální péči. Ona ta dvě 
odvětví jsou velmi úzce svázána a 
právě poskytování zdravotní péče 
v domovech důchodců je tím pomez-
ním a mělo by se řešit systémově. Ty 

úkony prostě udělány 
jsou, jsou vykázány 
a měly by být propla-
ceny. Samozřejmě, že 
dochází k řadě revizí a 
kontrol, jejichž cílem 
může být získat něja-
ké peníze zpět. Jsem 
ale přesvědčena, že 
pokud je všechno 
v souladu se záko-
nem, tak zkrátka se ta 
zařízení musí bránit. 

Některá zařízení se 
pustila do soudních 
sporů s VZP. Jaký je 
na to Váš názor?
Samozřejmě, pokud 
není rozumná doho-
da, a pokud je snaha 
to zařízení ořezat na 

platbách, tak se zařízení bránit bude. 
Myslím si, že máme natolik fundované 
pracovníky, že jsou schopni vykazovat 
platby precizně. 

V čem vidíte možnost úspor v ob-
lasti poskytování sociální služby 
v rezidenční péči?
Tam je těžko mluvit o úsporách. Já si 
nemyslím, že zvláště v rezidenční péči 
jsme dosáhli nějakého nadstandardu.  
Myslím si, že se všechna zařízení (kraj-
ská, obecní, nezisková, soukromých 
poskytovatelů) dostala na evropský 
standard, ale rozhodně to není nějaká 
roztaženost, neskromnost, nabubře-
lost, zbytečný přepych. Samozřejmě 
se snažíme chovat ekonomicky. Do 
toho nám ale přichází nařízení vlády 
o zvýšení tarifů na platy zdravotnické-
ho personálu. Tím se vlastně ještě víc 
rozevírají nůžky mezi zdravotnickým a 
sociálním personálem a nikdo se nás 
neptá, kde na navýšení platů vezme-
me. Takže těžko hovořit o úsporách. 
Je třeba říci, že vzhledem k omezová-
ní financí na sociální služby, naše zaří-
zení už v předloňském roce najela na 
velmi úsporný režim. My jejich výdaje, 
ať provozní nebo investiční, velmi peč-
livě kontrolujeme. Posílají nám pravi-
delně výkazy a nemyslím si, že tam je 
ještě nějaký velký prostor pro to, aby 
spořily. 

Redakce Rezidenční péče se obrátila na některé kraje s několika otázkami 
týkajícími se budoucnosti sociálních služeb. Dá se ještě někde ušetřit? 
Již teď všechna zařízení jedou v úsporném režimu.

JIHOČESKÝ KRAJ
Ivana Stráská, 
náměstkyně hejtmana 
Jihočeského kraje 

JE OHROŽENA
KVALITA A DOSTUPNOST
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?
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PLZEŇSKÝ KRAJ
Dagmar Terelmešová, 
radní Plzeňského kraje 
pro sociální oblast 

Jak se podle Vás projeví očeká-
vané rozpočtové škrty v oblasti 
sociálních služeb ve vašem kraji? 
Pevně doufáme, že částka na sociální 
služby poskytovaná z  MPSV ČR zůsta-
ne alespoň v takové výši jako v roce 
2009. Ačkoli se v této částce neodráží 
skutečný nárůst např. provozních ná-
kladů poskytovatelů sociálních slu-
žeb, považujeme tuto částku za nej-
nižší možnou pro řádné fungování 
sociálních služeb v PK v následujícím 
období.

Myslíte, že některé 
typy služeb budou 
ohroženy či přímo 
zaniknou?
Je možné, že některé 
služby by byly snížením 
prostředků ohroženy. 
Pevně věřím, a se mnou 
zajisté i všichni posky-
tovatelé sociálních slu-
žeb, že částka, která fi-
gurovala ve státním roz-
počtu na sociální služby 
v minulých letech, bude 
zajištěna i do budouc-
na. Je téměř nemožné 
domyslet důsledky vý-
razného krácení těchto 

prostředků. Ti, kteří využívají sociál-
ních služeb, nemají možnost vybírat 
z různých alternativ. Většinou jsou 
rádi, že je pro ně životně důležitá služ-
ba vůbec dosažitelná. Pokud by došlo 
ke kolapsu byť i části nabízených slu-
žeb, zůstali by tito lidé bez možnosti 
zajištění základních životních potřeb.

Dotkne se poskytovatelů sociál-
ních služeb ve vašem kraji i avi-
zované snížení PnP v 1. stupni? 
Pokud ano, jak bude nedostatek 

financí, touto změ-
nou vzniklý, řešen?
V případě, že dojde 
ke schválení snížení 
PnP v 1. stupni popř. 
i ve 2. stupni, bude 
toto mít jistě dopad 
na poskytovatele po-
bytových sociálních 
služeb v kraji. Jejich 
příjmy klesnou v řá-
dech milionů, které 
budou muset být po-
chopitelně nahraze-
ny z jiných zdrojů.

Kampaň kontrol 
a revizí VZP v zaří-
zeních sociálních 

služeb má jediný cíl, snížit úhrady 
zařízením.  Jak velký bude podle 
vašich odhadů výpadek plateb VZP 
či dalších ZP v kraji?
O tom, že dochází ke snižování výše 
úhrad od zdravotních pojišťoven, 
víme. Ale nemáme poznatky, že by 
byla vedena „kampaň s jediným cílem 
– snížit úhrady“.  
Dle našeho názoru by všichni obča-
né měli mít stejný přístup k zdravotní 
péči a tato péče by měla být dle plat-
ných předpisů také stejně hrazena. 
Klienti pobytových zařízení sociálních 
služeb by neměli být znevýhodňováni, 
a s nimi také tato pobytová zařízení.

Některá zařízení se pustila do 
soudních sporů s VZP. Jaký je na 
to Váš názor?
Viz předchozí odpověď – měla by být 
zachována rovnost.

V čem vidíte možnost úspor v ob-
lasti poskytování sociální služby 
v rezidenční péči?
Nevím, jestli z toho vyplynou přímo 
úspory, ale zařízení by se měla snažit 
o optimální nastavení poskytovaných 
služeb, personálního zajištění těchto 
služeb a využití všech možných zdrojů 
k pokrytí vzniklých nákladů.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zuzana Jentschke-Stöcklová, 
radní pro oblast 
sociálních věcí 

Jak se podle Vás projeví očeká-
vané rozpočtové škrty v oblasti 
sociálních služeb ve vašem kraji? 
Vzhledem k tomu, že zatím není zá-
vazně stanoven rozpočet ČR na rok 
2011, nelze říci, jaká nastane situace. 
Nicméně pokud by došlo k rozpoč-
tovým škrtům v oblasti sociálních 
služeb na příští rok (např. již součas-
ná výše dotací od MPSV pro rok 2010 
není optimální), mohlo by to zname-
nat ohrožení poskytování sociálních 
služeb na území Středočeského kraje. 
 
Myslíte, že některé typy služeb bu-
dou ohroženy či přímo zaniknou?
Případné rozpočtové škrty v oblasti 
sociálních služeb by ohrozily všechny 
typy sociálních služeb. Je skutečně 
možné, že by došlo i k zániku někte-
rých z nich. Středočeský kraj se sna-
ží zmínit tyto negativní dopady na 
systém sociálních služeb získáváním 
finanční podpory z fondů Evropské 
unie, například prostřednictvím pro-
jektu Základní síť sociálních služeb 
prevence ve Středočeském kraji. Ten 
bude pokrývat náklady na provoz ně-
kterých sociálních služeb prevence na 
víceleté období. Přesto tento projekt 
nepokrývá např. financování pobyto-
vých služeb pro seniory. 
 
Dotkne se poskytovatelů sociál-
ních služeb ve vašem kraji i avizo-
vané snížení PnP v 1. stupni? Pokud 
ano, jak bude nedostatek financí, 
touto změnou vzniklý, řešen?
Snížení měsíčního příspěvku na péči 
v I. stupni na 800 Kč (u dospělých 
z 2000,- Kč) bude znamenat absenci 

finančních prostředků 
určených na nákup soci-
álních služeb. U příspěv-
kových organizací Stře-
dočeského kraje by tato 
úprava mohla znamenat 
meziroční propad o při-
bližně 15 mil. korun. Lze 
předpokládat razantní 
snížení výběru z příspěv-
ku na péči i u poskyto-
vatelů sociálních služeb 
z oblasti neziskové sekto-
ru. U terénních a ambu-
lantních služeb (např. pe-
čovatelské služby) tento 
výpadek společně se zmí-
něným snížením dotací
z MPSV může znamenat 
až zánik některých organizací. 
V obecné rovině lze předpokládat, že 
snížení příjmů ze státního rozpočtu 
bude znamenat nutnost hledat jiné fi-
nanční zdroje. Tento negativní dopad 
může mít za následek zhoršení kva-
lity poskytovaných sociálních služeb 
– např. formou omezením počtu od-
borných pracovníků. Naše příspěvko-
vé organizace fungují již dnes v úspor-
ném režimu, kdy se snažíme snižovat 
ostatní náklady, aniž bychom ohrozili 
kvalitu sociálních služeb. Snažíme se 
o maximální efektivitu. 
  
Kampaň kontrol a revizí VZP v zaří-
zeních sociálních služeb má jediný 
cíl, snížit úhrady zařízením.  Jak 
velký bude podle vašich odhadů 
výpadek plateb VZP či dalších ZP 
v kraji?
Snížení úhrad od pojišťoven by zna-

menalo snížení kva-
lity zdravotnické pé-
če. Věříme, že pří-
spěvkové organiza-
ce Středočeského 
kraje účtují správně, 
ale není zatím jasné, 
jaké budou další kro-
ky VZP. 
 
Některá zařízení 
se pustila do soud-
ních sporů s VZP. 
Jaký je na to Váš 
názor?
Pokud se cítí některá 
zařízení VZP poško-
zena, je čistě na nich, 
zda půjdou do sporu 

prostřednictvím soudu. Organizace, 
které zřizuje Středočeský kraj, zatím 
v obdobném sporu nejsou. Pokud by 
to však bylo nutné, řešila by se situace 
za celý Středočeský kraj, popř. v rámci 
Asociace krajů za celou ČR ad hoc.
 
V čem vidíte možnost úspor v ob-
lasti poskytování sociální služby 
v rezidenční péči?
Opět platí, že zatím není závazně sta-
noven rozpočet ČR na rok 2011 a nelze 
říci, jaká přesně nastane situace. Nic-
méně nejvyšší náklady příspěvkových 
organizací tvoří vždy mzdové prostřed-
ky. Propouštět zaměstnance však urči-
tě nechceme. Budeme se snažit najít 
úspory jinde, což už činíme i letos. Vý-
znamné by pro zefektivnění rezidenční 
péče bylo zlepšení přiznávání příspěv-
ku na péči ve vyšším stupni (III. a IV. 
stupeň).
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Jak se podle Vás projeví očeká-
vané rozpočtové škrty v oblasti 
sociálních služeb ve vašem kraji?
V roce 2010 byly v Jihomoravském 
kraji dotace (MPSV i JMK) realizovány 
zhruba v rozsahu roku 2009, nebylo 
proto nutné přijímat žádná zásadní 
opatření.
Pro rok 2011 zatím nejsou ještě známé 
konkrétní úpravy směřující do sociál-
ní oblasti. Uvažuje se o krácení pří-
spěvku na péči v I. stupni, respektive 
i snížení státních dotací  z  MPSV. 

Myslíte, že některé typy služeb bu-
dou ohroženy či přímo zaniknou?
U sociálních služeb poskytovaných 
prostřednictvím PO, kde zřizovatel je 
Jihomoravský kraj, což je 28 organi-
zací, nepředpokládáme takový zásah, 
aby se v roce 2010 výrazněji projevil, 
ani v roce 2011 neočekáváme přímo 
zánik služeb. Určitě to ale povede 
k omezením, ke snížení kvality posky-
tovaných služeb. Vzhledem k tomu, že 
se nepředpokládá ani valorizace dů-
chodů, tak veškerá tíha z těchto opat-
ření bude přenášena na zřizovatele, tj. 
na Jihomoravský kraj. Zhruba 60 % so-
ciálních služeb v kraji je vykonáváno 
v nestátním neziskovém sektoru, kte-
rý by již v příštím roce redukce v soci-
ální oblasti mohly zasáhnout hloubě-
ji, a ukončení některých služeb není 
vyloučeno.  Např. v Jihomoravském 
kraji je registrovaných 100 poraden-
ských služeb, je zde velmi pravděpo-
dobná jejich redukce. 

Pokud by mělo dojít 
k zásadnímu krácení 
např. státních dotací, 
pak by to znamenalo i 
ohrožení stávající sítě 
poskytovatelů sociál-
ních služeb, zejména 
pobytových, které jsou 
nákladné.

Dotkne se posky-
tovatelů sociálních 
služeb ve vašem 
kraji i avizované sní-
žení PnP v 1. stupni? 
Pokud ano, jak bude 
nedostatek financí, 
touto změnou vznik-
lý, řešen?
U příspěvkových orga-
nizací, kde jsme zřizo-
vateli, máme v součas-
né době 529 klientů zařazených do 
I. stupně, případná redukce příspěvku 
z 2000 Kč na 800 Kč by pro nás zna-
menala snížení příjmů o 7618 tis. Kč. 
Jediným řešením je hledání úspor, 
ale i hledání dalších možností finan-
cování.

Kampaň kontrol a revizí VZP v zaří-
zeních sociálních služeb má jediný 
cíl, snížit úhrady zařízením.  Jak 
velký bude podle vašich odhadů 
výpadek plateb VZP či dalších ZP 
v kraji?
„Kampaň kontrol a revizí VZP“ má nej-
spíš za cíl snížení nákladů VZP. Proč si 

vybrali zrovna zařízení 
sociálních služeb, lze 
jen spekulovat.
Platby ZP v pobytových 
službách jsou celo-
státní problém, jeho 
řešením se v současné 
době zabývá i APSS. 

Některá zařízení se 
pustila do soudních 
sporů s VZP. Jaký je 
na to Váš názor?
Soudní spor je legální 
forma obrany, ale po-
važujeme ho až za kraj-
ní řešení. Samozřejmě, 
pokud je organizace 
v právu a není to jen 
její subjektivní pocit, 
a dohoda není mož-
ná, tak je třeba použít 

i tuto formu. Určitě by zde mohla více 
působit APSS.
Zatím nejsou známé žádné výsledky 
soudních sporů, takže těžko se dá 
předpokládat, jak soudy budou v ta-
kových případech rozhodovat.

V čem vidíte možnost úspor v ob-
lasti poskytování sociální služby 
v rezidenční péči?
Efektivní organizace práce a hledání 
případných možných levnějších ekvi-
valentů v oblasti materiálových výda-
jů. Řešením je také preference pobytu 
klientů v jejich přirozeném prostředí 
– v prostředí jejich rodiny.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
PhDr. Jiří Altman, 
člen Rady Jihomoravského kraje 
pro oblast sociálních věcí

OLOMOUCKÝ  KRAJ
Mgr. Yvona Kubjátová, 
náměstkyně hejtmana

Jak se podle Vás pro-
jeví očekávané roz-
počtové škrty v oblas-
ti sociálních služeb ve 
vašem kraji? 
Konkrétní dopad škr-
tů ve státním rozpoč-
tu na sociální služby 
poskytované v Olo-
mouckém kraji nelze 
v současnosti zcela 
přesně předvídat. Nej-
větší objem finančních 
prostředků na financo-
vání sociálních služeb 
plyne poskytovatelům 
sociálních služeb ze 
státního rozpočtu, a to 
na základě dotačního 
řízení, které je vyhla-
šováno každý rok Mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí 
ČR. Hodnotu tzv. směrného čísla pro 
jednotlivé kraje na zajištění sociál-
ních služeb oznamuje MPSV ČR až 
ke konci kalendářního roku, její výši 
tudíž v této chvíli neznáme. 
Z konstrukce dotačního programu 
MPSV ČR pro poskytovatele sociálních 
služeb, podle kterého se dotace, na 
kterou není právní nárok a její výše 
se odvíjí od možností státního rozpoč-
tu, přestože by měla pokrýt provozní 
výdaje poskytovatelů nepokrytých 

regulovanými příjmy 
od klientů a případ-
ně od zdravotních 
pojišťoven, je zřejmá 
potřeba zajištění fi-
nančních prostřed-
ků z dalších zdrojů. 
U příspěvkových or-
ganizací zřízených 
krajem se jedná o 
příspěvek na provoz 
z jeho rozpočtu. Výše 
příspěvku musí zajis-
tit alespoň vyrovnaný 
rozpočet. 

Myslíte, že některé 
typy služeb budou 
ohroženy či přímo 
zaniknou?
Vzhledem k dlouho-

dobému podfinancování sociálních 
služeb a k předpokládaným negativ-
ním dopadům některých legislativ-
ních změn nelze vyloučit, že některé 
sociální služby mohou být ohroženy 
nebo i zaniknout. 
Zejména na výši dotace ze státního 
rozpočtu závisí rozsah a kvalita celé 
sítě sociálních služeb. Pokud MPSV 
nezohlední dopad legislativních změn 
na poskytovatele sociálních služeb, 
mohlo by dojít k výrazné destabilizaci 
sítě sociálních služeb.

Dotkne se poskytovatelů sociál-
ních služeb ve vašem kraji i avi-
zované snížení PnP v 1. stupni? 
Pokud ano, jak bude nedostatek 
financí, touto změnou vzniklý, 
řešen?
V souvislosti s případným snížením 
výše příspěvku na péči v 1. stupni 
u osob starších 18 let by zákonitě do-
šlo k poklesu příjmů poskytovatelů 
pobytových sociálních služeb a k in-
tenzivnímu tlaku na výši dotace ze 
státního rozpočtu na poskytování so-
ciálních služeb. Předpokládáme však, 
že toto opatření by spíše postihlo po-
skytovatele terénních sociálních slu-
žeb, nežli služeb poskytovaných poby-
tovou formou.

Kampaň kontrol a revizí VZP v zaří-
zeních sociálních služeb má jediný 
cíl, snížit úhrady zařízením. Jak 
velký bude podle vašich odhadů 
výpadek plateb VZP či dalších ZP 
v kraji?
Bohužel nemáme podklady pro 
zhodnocení dopadu u všech po-
skytovatelů pobytových sociálních 
služeb v Olomouckém kraji, a co se 
týká příspěvkových organizací Olo-
mouckého kraje, došlo již v období 
mezi roky 2008 a 2009 k celkovému 
poklesu úhrad od ZP celkem o 45 % 
a současně k poklesu dotace z MPSV 
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ing. RSDr. Svatomír Recman, 
náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro sociální věci a 
kulturu 

Jak se podle Vás projeví očeká-
vané rozpočtové škrty v oblasti 
sociálních služeb ve vašem kraji?
Pro letošní rok byla Poslaneckou sně-
movnou Parlamentu ČR schválena a 
následně Ministerstvem financí ČR 
uvolněna za účelem financování běž-
ných nákladů souvisejících s poskyto-
váním sociálních služeb finanční část-
ka 6,8 miliardy korun. Díky vstřícné-
mu postoji nejvyšších orgánů České 
republiky mohli poskytovatelé sociál-
ních služeb zajistit poskytování soci-
álních služeb v nezbytném rozsahu a 
požadované kvalitě. Mnozí poskytova-
telé sociálních služeb tak rovněž moh-
li pokračovat již v započaté humaniza-
ci a transformaci sociálních služeb.
Z veřejně dostupných informací je 
známo, že v rámci přípravy návrhu 
státního rozpočtu na rok 2011 je na fi-
nancování běžných nákladů souvisejí-
cích s poskytováním sociálních služeb 
zatím vyčleněna finanční částka pod-
statně nižší než v roce letošním. Po-
kud by vyčleněné finanční prostředky 
byly výrazně nižší než v letošním roce, 
nejen že by se v samotných základech 
otřásla vybudovaná síť poskytovatelů 
sociálních služeb, kdy pro mnohé by 
tato situace měla likvidační charak-
ter, ale zároveň by rovněž nemohla 
být v rámci poskytování sociálních 
služeb zabezpečena požadovaná kva-
lita těchto služeb. Rovněž jednotliví 
poskytovatelé sociálních služeb by 
nemohli pokračovat ve výše uvedené 
humanizaci a transformaci sociálních 
služeb a zařízení.
Současnou nepříznivou situací se 
intenzivně zabýváme ve spolupráci 
s ostatními kraji na půdě Asociace 
krajů, když oblast financování soci-
álních služeb je dlouho-
době podfinancována 
(např. průměrný plat za-
městnanců v sociálních 
službách v Moravsko-
slezském kraji v r. 2008 
činil 15 146,- Kč). Za zcela 
nezbytné tak považuje-
me zachovat v roce 2011 
minimálně stejný objem 
prostředků jako v roce le-
tošním, aby bylo možné 
udržet alespoň stávající 
rozsah a kvalitu služeb. 

Myslíte, že některé 
typy služeb budou 
ohroženy či přímo 
zaniknou?
Na území Moravskoslez-
ského kraje bylo k 16. 8. 

2010 registrováno celkem 210 posky-
tovatelů, kteří poskytovali celkem 614 
sociálních služeb. (Dalších 60 sociál-
ních služeb poskytovaných v kraji je re-
gistrováno mimo kraj). Dále je potřeba 
uvést, že na území Moravskoslezského 
kraje pracuje v sociálních službách cca 
10 000 zaměstnanců.
Vzhledem ke stadiu přípravy státního 
rozpočtu nelze v současné době kon-
statovat, které typy sociálních služeb 
budou přímo ohroženy či zaniknou. 
Zatím můžeme vycházet jen ze sku-
tečnosti, že v případě vyčlenění fi-
nanční částky výrazně nižší než v roce 
2010 by se celá stávající síť poskyto-
vatelů sociálních služeb ocitla v těžko 
řešitelné situaci. Jak již je uvedeno v 
odpovědi na předchozí otázku, v prvé 
řadě by nedostatečné finanční pro-
středky měly negativní dopad na kva-
litu poskytovaných sociálních služeb, 
dále na již běžící proces humanizace 
a transformace sociálních služeb, kte-
rý by se pravděpodobně zpomalil, po-
případě zcela zastavil. 
Vzhledem k uvedeným skutečnos-
tem lze zatím pouze předpokládat, že 
u některých sociálních služeb by moh-
lo dojít k omezení jejich poskytování, 
případně i ukončení především záni-
kem organizací, které je poskytují. 

Dotkne se poskytovatelů sociál-
ních služeb ve vašem kraji i avi-
zované snížení PnP v 1. stupni? 
Pokud ano, jak bude nedostatek 
financí, touto změnou vzniklý, 
řešen?
Při zamýšleném snížení příspěvku 
na péči v I. stupni ze současné výše 
2.000 Kč měsíčně na 800 Kč měsíčně 
lze předpokládat jen v Moravskoslez-

ském kraji výpadek 
v příjmech od uži-
vatelů ve výši cca 
56 miliónů korun. 
Tyto chybějící fi-
nanční prostředky 
rovněž mohou mít 
negativní dopad na 
kvalitu poskytova-
ných sociálních slu-
žeb a na již zmíněný 
proces humaniza-
ce a transformace. 
Lze jen těžko před-
pokládat, že tyto 
chybějící finanční 
prostředky se po-
daří jednotlivým 
poskytovatelům 
„nahradit“ sníže-
ním nákladové (vý-

dajové) části jejich již tak napjatých 
rozpočtů. 
Je však zapotřebí tento „výpadek“ 
finančních prostředků vnímat v kon-
textu se signalizovanými úsporami ve 
státním rozpočtu. V případě schválení 
státního rozpočtu s výrazně nižším 
objemem finančních prostředků pro 
oblast sociálních služeb oproti roku 
2010 je otázkou, zda se podaří v již 
tak napjatých krajských či obecních 
rozpočtech najít finanční prostředky 
potřebné pro stabilizaci stávající sítě 
poskytovatelů sociálních služeb.

Kampaň kontrol a revizí VZP v zaří-
zeních sociálních služeb má jediný 
cíl, snížit úhrady zařízením.  Jak 
velký bude podle vašich odhadů 
výpadek plateb VZP či dalších ZP 
v kraji?
Zdravotní pojišťovny hradí v systému 
sociální péče pouze nezbytnou a lé-
kařem indikovanou zdravotní péči. 
Máme spočteno, že i stávající úhra-
dy od zdravotních pojišťoven pokryjí 
z celkových skutečně vynaložených 
nákladů na zajištění této péče sotva 
jejich 1/3. Jsme přesvědčeni, že k dal-
šímu snižování úhrad těchto výkonů, 
s ohledem na povinnost zdravotních 
pojišťoven zajistit zdravotní péče by 
tento trend měl být zcela opačný. 

Některá zařízení se pustila do 
soudních sporů s VZP. Jaký je na 
to Váš názor?
Kraj jednoznačně upřednostňuje kon-
struktivní cestu jednání a snahy o na-
lezení konsenzu. Žádná z organizací 
zřizovaných krajem do soudního spo-
ru s VZP nevstoupila. 

V čem vidíte možnost úspor v ob-
lasti poskytování sociální služby 
v rezidenční péči?

Z odpovědí na předchozí otázky je 
zřejmé, že již nelze předpokládat 
výrazné snížení nákladů v oblasti 
sociálních služeb. Tyto náklady se 
v současné době pohybují v celém Mo-
ravskoslezském kraji přibližně ve výši 
3 miliard korun ročně. Při zajištění 
maximální hospodárnosti a efektivity 
poskytovaných sociálních služeb lze 
předpokládat stagnaci těchto nákla-
dů a zamezení jejich dalšího růstu. Ja-
kékoliv výrazné snížení nákladů, tedy 
úspor, by mělo negativní dopad na již 
zmíněnou kvalitu poskytovaných soci-
álních služeb včetně procesu humani-
zace a transformace sociálních služeb 
a zařízení.

ČR o 17 % a tento propad příjmů byl 
nucen uhradit zřizovatel ze svého 
rozpočtu zvýšením příspěvku na 
provoz 3,8 x, což představuje částku 
cca 100 mil. Kč. Úhrady ZP v letoš-
ním roce předpokládáme na úrovni 
roku 2009. Zda se budou snažit ZP 
ještě dále snižovat zákonem danou 
povinnost hradit zdravotní výkony 
realizované v zařízeních poskytu-
jících sociální služby, neumíme od-
hadnout.  

Některá zařízení se pustila do 
soudních sporů s VZP. Jaký je na 
to Váš názor?
Není-li možná přijatelná dohoda se 
zdravotní pojišťovnou, nezbývá, než se 
obrátit na soud. Jde o krajní možnost, 
jak přimět zdravotní pojišťovnu k vy-
jednávání na úrovni rovnoprávných 
partnerů. Je ale nutné vzít v úvahu, že 
chybějící finanční prostředky ze zdrojů 
zdravotního pojištění musíme v přípa-
dě organizací zřizovaných Olomouc-
kým krajem dotovat z rozpočtu kraje.

V čem vidíte možnost úspor v ob-
lasti poskytování sociální služby 
v rezidenční péči?
Vzhledem k dlouhodobému podfi-
nancování pobytových sociálních 
služeb, kdy jsou poskytovatelé stě-
ží schopni zajistit provoz zařízení 
a dostát závazkům vyplývajícím 
z pracovně právních vztahů, nena-
cházíme reálnou možnost úspor 
v oblasti sociálních služeb rezidenč-
ní péče.
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Nejste v tom sami
ANKETA O ZKUŠENOSTECH SE  ZDR AVOTN ÍMI  POJ IŠŤOVNAMI
Pamětníci v sociálních službách si jistě vzpomenou na 
dobu, kdy bylo nutno vybojovat úhrady inkontinenčních 
pomůcek pro klienty pobytových zařízení sociálních slu-
žeb. Dnes je to již automatická věc, nicméně např. posky-
tování rehabilitace, podávání léků per os, prevence deku-
bitů a další zdravotnické úkony jsou pořád zdravotními po-
jišťovnami považovány za sociální úkony, poskytovatelům 
jejich fakturace za poskytnutou zdravotní péči odmítají 
hradit a v zařízeních řádí kontroly revizních lékařů. Proč by 
zdravotně postižení klienti v pobytových zařízeních měli 
být diskriminováni tím, že lékařem předepsaný výkon 
zdravotní pojišťovna odmítá uhradit? 
Redakce Rezidenční péče již o této problematice psala 
víckrát (č. 1/2010 Úhradové dodatky, nůž mezi lopatky, 
Jak jsem potkal revizory VZP, Souboj Davida s Goliášem 
není předem prohrán.). Probíhala jednání mezi APSS a 
pojišťovnami a dalšími rezorty, vše je ale nesystémo-
vé, záleží spíše na osobních dohodách mezi účastníky. 
Většina zřizovatelů i poskytovatelů hledá nekonfliktní 
řešení. Podle našich informací již dvě zařízení u soudu 
dosáhla vydání platebního rozkazu na pojišťovnu na 
částky, které jim nebyly uhrazeny. Je to zatím jen první 
krok, ale určitě správným směrem. 
Redakce udělala anketu mezi poskytovateli na zkuše-
nosti s vykazováním odbornosti 913. Ptali jsme se na 
to, jak zdravotnický personál administrativně zatěžuje 
papírování pro zdravotní pojišťovny, a jaký je jejich ná-
zor na průběh revizí. Podařilo se  nám získat několik pří-
spěvků, ale všichni autoři si přeji zůstat v anonymitě. I to 
o něčem svědčí...

VZP jedná z pozice síly
NÁZOR Z DOMOVA PRO SENIORY

Vedení dokumentace podle požadavků VZP zabere 
zdravotní sestře zhruba 1,5 až 2 hodiny v každé smě-
ně. Základní problém spočívá v tom, že VZP nestanovi-
la předem náležitosti ošetřovatelské a zdravotní doku-
mentace a nyní při kontrolách odmítá již realizované, a 
tedy i vykázané výkony právě z důvodu „chybně vedené 
dokumentace“. Všem je jasné, že pravým důvodem je 
snaha VZP platit poskytovatelům sociálních služeb co 
nejméně. Smutné je, že ani jedna ze čtyř kontrol, které 
u nás proběhly, se nezajímala o zdravotní stav našich 
klientů a žádného z nich ani neviděla. Myslím, že poslá-
ním zdravotních pojišťoven obecně by měla být snaha 
zajistit svým pojištěncům maximálně účinnou a kvalit-
ní zdravotní péči, samozřejmě při dodržování předem 
stanovených pravidel. Potom by kontrolní činnost zdra-
votních pojišťoven byla zaměřena obráceně. Navíc VZP 
jedná z pozice síly a používá i více či méně skrytých vý-
hružek (kontrola lékaře, který indikuje péči, hloubková 
„kontrola“ tří minulých let, atd.). Bohužel ze spolupráce 
s VZP žádné pozitivní zkušenosti nemám.

Všechno, co nám nechtějí
uznat, je sociální úkon
NÁZOR Z POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY 
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM:

• Čistě jenom vykazování zabere určitě 30 – 40 % z 8ho-
dinové směny, vůbec k tomu ale nepočítám další admi-
nistrativu, což jsou běžné zápisy do dekursů zdravotní 
dokumentace, vedení ošetřovatelské dokumentace – 
krátkodobé a dlouhodobé ošetřovatelské plány a vše 

kolem toho, samozřejmě vedení individuálních plánů 
z pozice klíčového pracovníka, jehož úlohu na odděle-
ní s ošetřovatelskou péčí sestra také plní, vedení šat-
ních lístků, objednávání stravy atd. atd. (Kolik času zbý-
vá, proboha, na samotnou přímou činnost a ošetřování 
klienta?!)

• Protože se stav našich klientů zase až tak nemění, 
popisují se den co den téměř stejné úkony, texty, 
které úkon popisují, jsou jak přes kopírák, spotřeba 
papíru a tonerů do tiskáren je neúměrná a náklad-
ná, nehledě na to, že kvůli archivování budeme asi 
muset přistavět. Počítačový záznam jednoho klienta 
za 1 den, co se vykazování týká, čítá 3 strany A4 pís-
ma velikosti 10. A to jsou standardní úkony, které se 
dělají denně, pořád stejně dokola. A nedej bože, když 
se přidá nějaká choroba spojená třeba s podáváním 
ATB, antipyretik, inhalacemi a mazáním dermatitidy, 
která vznikne v důsledku opocení apod. To se píše 
a píše…

• Při každé revizi platí naprosto jiná pravidla pro vykazo-
vání, vždy se snažíme respektovat  doporučení a připo-
mínky revizních lékařů (která mimochodem třeba ani 
v metodice nenajdeme), ale ono je to při další kontrole 
zase všechno jinak. To, co bylo v předchozí kontrole 
bez připomínek, je najednou špatně a všechno se vy-
škrtá jako neuznané výkony.

• Neustále si vysvětlujeme, co je ošetřovatelská rehabili-
tace, dle VZP se dá vykázat pouze po přechodnou dobu, 
např. po iktu, zlomenině  atp. a musí být provedená 
fyzioterapeutem. Naprosto nemáme úspěch s tím, že 
ošetřovatelská rehabilitace je něco úplně jiného, že je 
to denní cvičení, nácviky sedu, chůze, polohování a vše 
je zaměřené spíše na prevenci, a je prováděné zdravot-
ní sestrou.

• Další perličkou je vykazování aplikace inzulínu, klasic-
ky stříkačkou-inzulínkou s tím, že „4x denně je moc, 
stačí vám 2x“. Takže, i když má pacient naordinován 
inzulín 4x denně, vykazujeme pouze 2x.

• Při provádění prevence dekubitů musíme vypisovat, ja-
kým krémem jsme ošetřily, provedly masáž kůže, kon-
krétně značku. A opět nesmíme vykazovat jako preven-
tivní úkon, pouze při vzniku dekubitu a pouze do jeho 
zhojení. Takže vlastně nevykazujeme, protože díky pre-
venci dekubity nemáme. Oni to prostě posuzují podle 
stavu kůže, počínaje zarudnutím. Co se dělá před tím, 
je sociální úkon. To je taky zaklínadlo. Všechno, co 
nám nechtějí uznat a co se jim nehodí, je sociální úkon.

• Na poukazech ORP odmítáme vypisovat výši příspěvku 
na péči, myslíme si, že do toho ZP nic není, protože tam 
mají slovy vypsané Dg. + ještě číslem dle mezinárodní 
klasifikace. Zatím jsme kvůli tomu nebyli postihováni, 
ale při každé kontrole to připomínkují. 

• I když má klient na poukazu ORP vypsané medikamen-
ty, jejich sílu a dávkování, musíme to samé vypisovat 
ještě o pár řádek níže, kde se popisuje úkon s kódem, 
nestačí jen to, co vyjede z počítače – že aplikace léků 
per os, opět musíme vypisovat jakých, v jaké síle, v ja-
kém množství. Argument, že už je to na poukazu ORP 
zmíněno neberou, zdůvodnění „musí se to tak psát“ 
v metodice nenajdete.

• Korkočasy – při dotazech na ně nám bylo řečeno, že 
se odbornosti 913 netýkají, že se tím nemáme zabývat 
(měli jsme spočteno, že máme 0,8).  Při další kontrole 
jsme byli ale upozorněni, že máme korkočas 1,2, aby-
chom si dávali pozor na počet zaměstnanců a počet 
výkonů. Když jsme měli ve vykazování rezervu, tak se 
nás to netýkalo, ale pak najednou (při „přešvihnutí“) 
ano.
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Několik poznámek k postřehům a zkušenostem z kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven

Předložená revizní zpráva 
měla 100 stran
NÁZOR Z DOMOVA PRO SENIORY

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče považu-
ji za důležitou součást poskytovaných sociálních služeb 
v domově seniorů. Přestože vykazování je časově náročné, 
je důležitou součástí samotného výkonu a samozřejmě 
zajišťuje prokazatelnost, že samotný výkon byl u klienta 
poskytnut a zajištěn. 
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že zdravotní pojišťovna 
v rámci revize již detailně nezkoumala zápisy v dokumen-
taci, šlo spíše o to neuznat a zpochybnit samotné prove-
dení výkonu. A to pokládám za nesmyslné, neboť indikace 
výkonu je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který je 
natolik odborně způsobilý, aby posoudil zdravotní stav 
svého pacienta a ordinací mu zajistil takovou péči, jakou 
potřebuje. Ve výsledku je však zpochybňována právě čin-
nost zdravotní sestry, která výkon na základě ordinace 
ošetřujícího lékaře již jen provedla. 
Revize zdravotní pojišťovny byla cíleným záměrem snížit 
platby za vykazovanou odbornou činnost v zařízení soci-
álních služeb, bez ohledu na důsledky takového jednání. 
Následné zpracování námitek ke zprávě o revizi ztěžovala 
obrovská nepřehlednost revizní zprávy. Předložená revizní 
zpráva měla více jak 100 stran, na nichž byly nejprve výko-

ny odčítány a následně zase přičítány a detailní kontrola 
správnosti byla prakticky nemožná a měla pravděpodob-
ně předem odradit od jejího studia a hledání pravdy.  

Na závěr jeden 
anonymní komentář:
Myslím, že postřehy a zkušenosti jsou v podstatě 
totožné, dokonce i v tom, že pracovníci pojišťo-
ven při kontrolních návštěvách hlavně nechtějí 
vidět klienty. (Asi aby neměli výčitky svědomí?)

Na jedné straně jsou všichni poskytovatelé so-
ciálních služeb tlačeni do zkvalitňování péče 
o klienty (který jiný rezort musí každoročně 
proškolovat všechny  zaměstnance v přímé péči  
– 24 hodin odborných kurzů a seminářů v roce, 
aniž by na to dostal peníze?), a přitom jsou ne-
ustále tlačeni ke snižování nákladů, peněz do re-
zortu přitéká stále méně: státem a zřizovateli po-
čínaje, pojišťovnami konče. Finance drží všechny 
tak pod krkem, až to začíná svazovat i svobodu 
slova: každý se bojí, aby mu kvůli kritice nesebra-
li ještě víc... 

Redakce Rezidenční péče mě vyzvala, abych se stručně 
vyjádřil k postřehům, pocitům a zkušenostem, které zde 
v obecné rovině prezentovali někteří zaměstnanci pobyto-
vých zařízení sociálních služeb ve vztahu k probíhající kont-
rolní činnosti zdravotních pojišťoven. 
Zkušenosti z praxe kontrolní činnosti zdravotních pojišťo-
ven, zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny, jsou tristní. 
Na úvod jenom poznamenám, že zdravotní pojišťovny jsou, 
pokud jde o kontrolní činnost, ve dvojjediné roli. Především 
jsou naším smluvním partnerem, takže pokud jde o smluvní 
vztah, jde o vztah dvou rovnoprávných suverénů (vím, že je 
to obtížné, ale chovejme se tak). Jsme partnery a ve smluv-
ním vztahu to, co si nedohodneme a co nepodepíšeme, pro-
stě neplatí. Druhá role pojišťovny je ovšem zcela jiná. Zákon 
jí svěřil kontrolní činnost nad vynakládáním prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění. V případě kontrolní činnosti 
pak samozřejmě vztah nemůže být rovnoprávný, ale jedná 
se o vztah subjektu kontrolujícího a kontrolovaného.  Zákon 
však stanovil, co a v jakém rozsahu smí zdravotní pojišťovna 
kontrolovat (§ 42 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění). Kontrolní činnost zdravotní pojišťovny provádějí 
prostřednictvím informačních dat (kontrola vykazovaných 
dat), dále prostřednictvím revizních lékařů a odborných pra-
covníků. Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného 
procesu. Kontrolují, zda poskytnutá péče odpovídá péči vy-
účtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze ty 
výkony, léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, 
které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit a zda rozsah 
a druh zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pojiš-
těnce. Toto jsou mantinely kontrolní činnosti zdravotních 
pojišťoven, takto je nastavil zákon. Pokud chce kontrolní or-
gán něco nad tento zákonem vymezený rámec, nemusíme 
vyhovět. 
Není sporu o tom, že kontroly v pobytových zařízeních so-
ciálních služeb mají ráz kampaně a jsou vyvolány potřebou 
zdravotních pojišťoven dosáhnout snížení plateb do oblasti 
sociálních služeb.
Jak je zřejmé, nejvíce pobytová zařízení sociálních služeb 
trápí problematika zápisů do zdravotnické dokumentace. 
Vadí jim, že není k dispozici žádná metodika, že požadavky 
na rozsah zápisu se neustále mění (to, co stačilo kontrole 
před rokem, dnes již nestačí), že se musí nesmyslně opiso-

vat opakující se zápisy atd. Zjednodušeně řečeno, musíme 
do zdravotnické dokumentace uvádět jen to, co nám uklá-
dají obecně závazné právní předpisy, a ve vztahu ke zdra-
votní pojišťovně to, k čemu jsme se smluvně zavázali. Nic 
víc a nic míň. Požadavky zdravotní pojišťovny nad rámec 
obecně závazných předpisů nemusíme plnit. Metodika, jak 
vést zdravotnickou dokumentaci v pobytových zařízeních 
sociálních služeb, zatím zpracována nebyla. Pokud by byla, 
zase bychom se k jejímu respektování museli přihlásit, např. 
dodatkem ke smlouvě či jiným nezpochybnitelným právním 
úkonem. Takže nebojme se při kontrole odmítnout nesmysl-
ný administrativní požadavek revizního pracovníka a klidně 
se ho zeptejme, o co svůj požadavek opírá (zákon, vyhláška, 
smlouva?). 
Nebojme se proti nesprávným závěrům kontroly podat ná-
mitky. Většinou jim zdravotní pojišťovna nevyhoví (zpravi-
dla se jimi nezabývá, takže vyřízení námitek bývá formální). 
Nebojme se poté navrhnout smírčí jednání ve věci (v tako-
vém případě je lepší spojit se s odborníky s APSS a pozvat je 
k tomuto jednání). Mám zkušenost, že někdy pojišťovna pod 
tlakem uzná chybu, a to buď zcela, nebo částečně. Nebude-
te-li spokojeni s výsledkem smírčího řízení, nezbývá, než se 
obrátit na soud. To lze v okamžiku, kdy pojišťovna započítá 
(strhne) nějakou částku, kterou revizní lékař neuznal. Neboj-
te se, nejste v tom sami. V tuto chvíli již dvě zařízení podaly 
žalobu na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a soud jim vyho-
věl a vydal platební rozkaz, kterým uložil pojišťovně zaplatit 
žalovanou částku. Zatím nemám informaci, že by některé 
řízení již bylo pravomocně skončeno, ale vydané platební 
rozkazy jsou zatím první vlaštovky. Další pobytová zařízení 
sociálních služeb vedou smírčí jednání a pokud nedojde 
k rozumné dohodě, jsou rovněž připravena obrátit se s žalo-
bou na soud. Potvrzuje se, že obrana proti nesprávným závě-
rům kontroly je možná a dokonce účinná. Je velmi pozitivní, 
že takováto zařízení sociálních služeb mají podporu svých 
zřizovatelů. Rovněž Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb nabízí své služby v rovině odborného poradenství. Vždy 
je na koho se obrátit a s podporou svých zřizovatelů mohou 
být pobytová zařízení sociálních služeb důstojnými a respek-
tovanými partnery zdravotních pojišťoven.

JUDr. Petr Haluza

Nebojme se!
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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.

Téměř stovka 
nahrávek putuje 
k patronům 
festivalu 
Realizační tým nového celostátního pě-
veckého festivalu pro tělesně a mentálně 
postižené talenty pod názvem Nad oblaky 
aneb Každý může být hvězdou eviduje po 
uzávěrce zhruba stovku nahrávek, z nichž 
patroni Alan Bastien a Monika Absolonová 
ve spolupráci s porotci vybrali účastníky 
finálové přehlídky, která se uskuteční 
v říjnu v Olomouci. Finalisty najdete na 
www.nadoblaky.cz

Mezi přihlášenými jednotlivci, kterých je přibližně 
padesát, převažují mírně ženy nad muži. U kapel je 
to naopak, ryze pánských seskupení je šest, zatím-
co dámské kapely jen tři. O účast ve finále stojí také 
pět smíšených a jeden dámský sbor. Nejpočetnější 
skupina má šestnáct členů a tři osoby doprovodu na 
hudební nástroje. Průměrný věk přihlášených osob 
je třicet sedm let. Nejstarší zaregistrované účastnici 
je dokonce osmdesát sedm let. Zajímavostí je, že se 
přihlásila také jedenáctiletá dívenka, jejíž maminka 
Dana Patočková napsala: „Uvědomuji si, že je festival 
až od patnácti let, ale třeba se vám bude nahrávka 
líbit. Věrka je soutěživá a snaživá a ráda vystupuje.“ 
Ředitelka festivalu Simona Součková už nyní s jisto-
tou ví, že v příštím roce se festival otevře i mladším 
zájemcům. Ten letošní první ročník je totiž určen pro 
mládež a dospělé bez určení horní věkové hranice.  

Silnější zastoupení v databázi mají klienti sociálních 
ústavů, domovů a stacionářů. „Přihlášky do pěvecké 
části festivalu přišly napříč celou republikou. Nej-
početněji jsou zastoupeny Středočeský, Jihočeský a 
Moravskoslezský kraj,“ prozradila ředitelka Simona 
Součková. 

Do výtvarné části soutěže příšlo více než osm desítek 
výtvarných děl. Vernisáž se uskuteční 22. října v Olo-
mouci za osobní účasti patrona, sochaře a malíře Kur-
ta Gebauera, před nímž teď stojí nelehký úkol: vybrat 
ty nejzdařilejší, které se stanou součástí samostatné 
výstavy.  

„Profesora Gebauera z Vysoké školy uměleckoprů-
myslové v Praze čeká nelehký úkol. Výstavní prostor 
v Redutě Moravské filharmonie Olomouc, kde pro-
běhne finále i vernisáž výstavy, je totiž kapacitně 
omezen. Při prohlížení obrázků se ani nechce věřit, že 
je malovali lidé se zdravotním či mentálním handica-
pem. Jeden je dokonce od dívky, která trpí ochrnutím 
všech čtyř končetin. Kuriozitou je výkres namalován 
Braillovým písmem,“ sdělila ředitelka festivalu Simo-
na Součková. 

Festival Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou se 
koná díky  finanční podpoře Olomouckého, Ústecké-
ho, Plzeňského, Moravskoslezského kraje a s přispě-
ním z fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Da-
vida Ratha.  S dalšími kraji organizátoři jednají. 

Více informací najdete na www.nadoblaky.cz.
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nými, díky své sestře v bližším kontaktu asi sedmý rok a 
vím, že jsou to neuvěřitelně srdeční lidé. Mám za sebou 
výběr písniček pro finále a musím říct, že to tedy nebylo 
nic lehkého, a i proto jsem měl dva dny skluz s odesláním 
seznamu! Všechny nahrávky, které se mi dostaly do rukou, 
měly jednoho společného jmenovatele: radost ze života.“ 

Kurt Gebauer, patron výtvarné části festivalu
„Vizuální projev, tedy kresba, obrázek, má proti jiným 
projevům výhodu, že vnímavé nebo zkušené oko jej může 
přečíst během vteřiny a zároveň se tím může bavit, ko-
chat a může jej zkoumat, jak 
dlouho chce. To je zároveň 
pro pozorovatele problém. 
Tvůrci toho, co je předlože-
no, jsou mágové. Nepozná-
te, jak jsou staří. Napodobit 
dětský projev, to asi nelze. 
Naši vystavující však mají 
často dětskou duši, a tak 
podle obrázku někdy nero-
zeznáte věk. Také není důle-
žité, jaké instrumenty se uží-
vají a tak kresba ústy může 
být působivější než dovedná 
linie provedená cvičenou 
rukou. Velmi těžko se rozho-
duje, co je lepší. Může to být 
u určitých obrázků jen sym-
patie, která se může časem 
změnit. Všichni máme nějaký handicap, někdo taký, jiný 
onaký, možná, kdyby nebyl, nedělali bychom obrázky, 
hudbu, byli bychom spokojeni s málem. Neměli bychom 
potřebu sdělit náš smutek nebo přebytek zážitků, radost 
někomu dalšímu. A na tomto poli se naše šance vyrovná-
vají a promíchávají. Je jedno, zdali nám je málo či více 
let, zda jsme mazaní nebo naivní nebo zda jsme šikovní, 
trénovaní, nebo zda nemotorní. Důležitá je síla zážitku 
a vůle to sdělit. Zde, v jednom případě, je jedno, zda ná-
strojem je ruka nebo ústa. Musím přiznat, že u obrázku 
malovaného ústy, než jsem se dozvěděl, jak byl namalo-
ván, jsem si říkal: jak mohl někdo tak silný jednoduchý 
pozitivní náboj dát té impresi? A byl jsem zmatený, zda 

je autorem nesmírně talen-
tované dítě nebo velmi zku-
šený malíř. Těch báječných 
projevů je celá řada. Všichni 
zasluhují cenu - náš obdiv.“

Simona Součková, před-
sedkyně správní rady 
pořádající organizace 
ProMancus, o.p.s., členka 
poroty 
Překvapilo nás, že se i bez 
reklamy přihlásilo přes sto 
zájemců do pěvecké části a 
zhruba stovka do výtvarné 
části festivalu. Je pravda, 
že jsme oslovili kraje a na-
bídli jim tuto novou aktivi-

tu pro jejich příspěvkové organizace. Ale o účast na fes-
tivalu projevili zájem i jednotlivci, kterých není málo. 
Ten poměr je asi 8:10 ve prospěch sociálních zařízení, 
ale to se může v dalších letech změnit. Ukazuje se však, 
že jednotlivá zařízení tuto formu vítají a že jsou rádi, 
že mají jejich klienti další možnost „vyrazit“ do světa. 
Velice oceňuji přípravu a práci spojenou s pořízením 
nahrávek, kterou vynaložili jednotliví sociální pracov-
níci. Neměli to v řadě případů jednoduché, chyběla jim 
jakákoliv technika, a i když jsme jim nabídli pomoc, na-
konec si všichni dokázali poradit. A za to jim patří můj 
velký dík. 

(Red.)

Nad oblaky
dokončení ze str. 1
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IGNORANTIA 
FORMULARIO 
EXCUSAT
Novelou zákona o sociálních službách 
(dále jen ZSS) provedenou k 1. 7. 2009 
zákonem č. 206/2009 Sb. (dále jen 
novela) byla v § 85 odst. 5 poskytova-
telům sociálních služeb, zapsaným v 
registru poskytovatelů sociálních slu-
žeb, uložena povinnost každoročně 
sdělovat příslušnému krajskému úřa-
du údaje o kapacitě, způsobu zabez-
pečení a nákladovosti jednotlivých so-
ciálních služeb. Nezašle-li poskytova-
tel ve stanovené lhůtě povinné údaje 
na MPSV předepsaném tiskopisu (dále 
jen tiskopis), dopustí se ve smyslu 
§ 107 odst. 2 ZSS správního deliktu, za 
který se mu podle odst. 5 téhož usta-
novení uloží pokuta do 50 000 Kč.  

Povinnost nově uložená § 85 odst. 5 
ZSS (dále jen ohlašovací povinnost), je 
určitě správným krokem k objektiviza-
ci potřeb v oblasti sociálních služeb. 
Stát jako hlavní donátor těchto služeb 
má právo vědět, jak efektivně jsou jím 
poskytnuté prostředky vynakládány, 
zda je jejich objem dostačující, zda 
jsou adekvátně rozmístěny a celou 
řadu dalších relevantních informa-
cí, které se může dozvědět právě jen 
z těchto údajů. Lepší znalost údajů 
o sociálních službách snad také ko-
nečně povede k vystřízlivění z poně-
kud pomatených představ o nutnosti 
poskytovat je ve kvalitě pětihvězdičko-
vého hotelu za ceny turistické ubytov-
ny, které drahnou řádku let šíří různí 
sociální světlonoši, z nichž mnozí si 
za tyto a obdobné bláboly nechávají 
dokonce platit (samozřejmě že „pě-
tihvězdičkovými“ honoráři). Potud je 
třeba snahu MPSV jako autora novely 
ocenit. V některých aspektech je však 
způsob její realizace nestandardní a 
vzbuzuje mírně řečeno rozpaky. 

Zmatení vyvolává předně otázka, jaký 
účel ohlašovací povinnost vlastně 
plní. MPSV zjevně považuje proces 
nahlašování údajů o službě za statis-
tické zjišťování, což je zřejmé zejména 
z Pokynů MPSV pro vykazování statis-
tických dat sociálních služeb za rok 
2009 z 29. 4. 2010 (dále jen Pokyny) 
nebo  např. z veřejných projevů jeho 
představitelů k této problematice. Ze 
zařazení ohlašovací povinnosti do hla-
vy II části třetí ZSS, která nese název 

„Podmínky poskytování sociálních 
služeb“ ale zase vyplývá, že ji zákon 
řadí mezi podmínky výkonu činnosti 
v oblasti sociálních služeb, a to do-
konce podmínky zásadní, neboť její 
nesplnění je správním deliktem. Za 
podmínky výkonu státem povolované 
činnosti jsou ale obecně považovány 
vždy jen takové zákonem stanovené 
předpoklady, bez jejichž splnění je 
výkon dané činnosti buď přímo ne-
možný, nebo z celospolečenských 
hledisek nežádoucí. Mezi takové před-
poklady však žádný zákon regulující 
státem povolované činnosti (viz např. 
Živnostenský zákon nebo Zákon o 
zdravotní péči v nestátních zdravot-
nických zařízeních) neřadí povinnost 
pravidelného nahlašování statistic-
kých údajů o dané činnosti. Tuto tzv. 
zpravodajskou povinnost lze totiž ulo-
žit jen na základě zákona č. 89/1995 
Sb. o státní statistické službě (dále jen 
statistický zákon), nikoliv jiného záko-
na (např. ZSS), a to jen v případě, že je 
zjišťování příslušných údajů zařazeno 
do tzv. Programu statistických zjišťo-
vání, který každoročně stanoví Český 
statistický úřad vyhláškou. V ostat-
ních případech, jak výslovně stanoví 
§ 11 statistického zákona, smí být sta-
tistické zjišťování prováděno jen bez 
zpravodajské povinnosti na základě 
dobrovolného poskytování zjišťova-
ných údajů. 

Další problém spočívá v tom, že ze 
ZSS ani z prováděcí vyhlášky nelze 
zjistit přesný a úplný  výčet statistic-
kých údajů, které mají být nahlašo-
vány. Tyto údaje jsou v úplném výčtu 
obsaženy až v Pokynech, dostupných 
pouze v elektronické podobě na we-
bových stránkách MPSV. Poskytova-
telé proto nemají možnost seznámit 
se s přesným a úplným obsahem své 
ohlašovací povinnosti z obecně závaz-
ného právního předpisu, tedy právně 
konformním způsobem, což odporuje  
řadě zásad odvoditelných z Ústavy ČR 
(dále jen Ústava) a Listiny základních 
práv a svobod (dále jen LZPS). Z těchto 
zásad obsažených např. v čl. 2 odst. 3 
a 4 a čl. 79 odst. 3 Ústavy  či  čl. 2 odst. 
2 a 3 a  čl. 4 odst. 1 LZPS  jednoznač-
ně vyplývá, že právní povinnosti lze 
ukládat buď jenom zákonem, nebo na 

základě zákona právním předpisem 
vydaným k jeho provedení. V žádném 
případě je ale nelze ukládat minister-
skými akty nemajícími povahu obec-
ně závazného právního předpisu, jako 
se to stalo v případě ohlašovací povin-
nosti, jejíž přesný obsah byl  zveřejněn 
jen ve zmíněných Pokynech. 

Způsob, jakým v této věci MPSV pub-
likuje povinnosti poskytovatelů, poru-
šuje též významnou „zásadu veřejnos-
ti práva“ mající svůj legislativní základ 
v článku 52 Ústavy. Podle této zásady 
nemůže právní norma zavazovat k pl-
nění povinností příslušné subjekty dří-
ve, než je tzv. veřejně vyhlášena, tedy 
v tištěné podobě (nikoli elektronické 
- pozn. autora) publikována ve Sbírce 
zákonů. Takový postup, jak ostatně 
judikoval i Ústavní soud, je nezbytný 

aneb 
neznalost 
formuláře 

omlouvá

Slavný český učenec Jan Marek Marci (1595 - 166
v němž popsal svůj domnělý objev kvadratury kr
Při publikování měl jedinou možnost: tištěnou fo
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k tomu, aby byla umožněna tzv. obec-
ná znalost právní normy, bez které 
nemůže veřejná moc uplatňovat vůči 
povinným subjektům další elemen-
tární zásadu práva, totiž, že „nezna-
lost právního předpisu neomlouvá“ 
(ignorantia iuris non excusat). Postup  
MPSV, kdy se poskytovatelé dovídají 
své povinnosti, tedy přesný výčet úda-
jů, které jsou povinni podle § 85 odst. 
5 ZSS hlásit, až z Pokynů nemajících 
povahu obecně závazného právní-
ho předpisu, navíc neopatřených ani 
žádným podpisem či jménem autora 
a dostupných jen v elektronické po-
době, nemůže mít v žádném případě  
účinky  publikace ve Sbírce zákonů.   

Vadný postup MPSV pramení pod-
le mého názoru z  mylného chápání 
otázky, co je obsahem jeho opráv-
nění „předepsat“ tiskopis (viz dikce 
§ 85 odst. 5 ZSS: „Poskytovatel,  je po-
vinen… údaje sdělovat... na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem...“). Tím, 
jak ostatně dokazuje praxe předepi-
sování tiskopisů v jiných rezortech, je 
pouze právo MPSV určit  „technikálie“ 
formuláře, tedy jeho grafickou úpravu 
a pořadí, v jakém se budou údaje v tis-
kopisu vyplňovat. V žádném případě 
však  MPSV není oprávněno svými in-
terními akty určovat obsah tiskopisu. 
Pro představu čtenáře lze jako plastic-
ký příklad právně souladného  přede-
pisování  tiskopisu uvést formulář  da-

ňového  přiznání. V něm je 
každá kolonka  označena 
číslem paragrafu, tedy od-
kazem na příslušné místo 
v daňovém zákoně, které 
údaj vyplňovaný v přizná-
ní blíže definuje. Obsah 
kolonky tedy neurčuje 
Ministerstvo financí, kte-
ré stejně jako MPSV má 
oprávnění „předepsat“ tis-
kopis, ale daňový zákon. 

Z nepochopení obsahu 
oprávnění „předepsat tis-
kopis“ pramení i další pro-
blém, totiž  forma, v jaké  
má být tiskopis podán. 
MPSV trvá ve svých Po-
kynech na povinné elek-
tronické podobě a nepři-
pouští písemnou formu. 
ZSS ani prováděcí vyhláš-
ka se ale o použití elek-
tronické formy tiskopisu 
nezmiňují.  Hlášení údajů 
podle § 85 odst. 5 ZSS  na  
předepsaném tiskopise 
je svou podstatou tzv. po-
dáním, na jehož formu 
se vztahuje obecná práv-
ní úprava provedená ve  
Správním  řádu. Ten v § 37 
odst. 4 stanoví, že: „Podá-
ní je možno učinit písem-
ně nebo ústně do protoko-

lu anebo v elektronické podobě pode-
psané zaručeným elektronickým pod-
pisem“. Z dikce tohoto ustanovení je 
i přes rovnocennost všech forem po-
dání zřejmé, že v úvahu připadá fak-
ticky pouze písemná forma tiskopisu. 
Ústní forma tiskopisu je z povahy věci 
těžko realizovatelná a elektronická 
forma odpadá jako povinná mimo 
jiné proto, že je vázána na zaručený 
elektronický podpis, kterým nejsou 
poskytovatelé ze zákona povinni dis-
ponovat. Zároveň je zřejmé, že pokud 
zákon používá pojem „tiskopis“, má 
tím bezesporu na mysli listinný do-
kument, ve kterém je předtištěn text 
a další pomocné grafické údaje pro 
písemné vyplnění údajů, nikoli jeho 
elektronickou podobu, která je v na-
šem právním řádu až na zcela ojedi-
nělé a v příslušném právním předpisu 
vždy výslovně uvedené výjimky přede-
pisována jako nepovinná forma. Neje-
nom z dikce § 37 Správního řádu, ale 
z celé řady ustanovení jiných zákonů 
včetně ZSS (např. § 79 odst. 6) je též  
zřejmé, že o elektronické formě po-
dání rozhoduje vždy strana, která ho 
činí, nikoli orgán veřejné moci. 

Podle § 15 odst. 2 Statistického zá-
kona jsou orgány vykonávající státní 
statistickou službu povinny pro pro-
vedení statistických zjišťování zaslat 
zpravodajské jednotce bezplatně tis-
kopisy, popřípadě technické nosiče 
informací a poskytnout jí potřebnou 
metodickou pomoc. Jde o obecnou 
zásadu, uplatňovanou i při jiných ty-
pech zjišťování, která vychází z cel-
kem logického závěru, že orgán, který 
údaje požaduje, musí vytvořit pod-
mínky pro to, aby mohly být poskytnu-
ty v požadovaném rozsahu a úrovni. 
Představu o tom, jak se s těmito zása-
dami vyrovnalo MPSV, nechť si laskavý 
čtenář učiní sám. 

V souvislosti s formou tiskopisu je 
také potřeba připomenout, že jsou 
to krajské úřady, nikoli poskytova-
telé, kdo jsou povinni údaje vedené 
v registru poskytovatelů zpracovat 
v programu stanoveném  MPSV do 
elektronické podoby. To bezesporu 
vyplývá  jednak z § 85 odst. 2 ZSS, 
který stanoví, že krajské úřady (dále 
jen KÚ) jsou zpracovateli elektronické 
podoby registru a dále z § 86 odst. 2 
téhož zákona, podle něhož jsou tyto 
orgány povinny používat při vedení 
registru program, kterým je minister-
stvo vybaví. Zákon tedy fakticky před-
pokládá, že poskytovatel splní svou 
ohlašovací povinnost na tiskopisu 
v listinné podobě. KÚ pak v rámci své 
kontrolní pravomoci uložené § 85 
odst. 5 údaje na něm obsažené zkon-
trolují a v rámci své zpracovatelské 
povinnosti zpracují do elektronické 
podoby. Pokud tedy MPSV od poskyto-
vatelů požaduje, aby údaje zpracová-

vali do elektronické podoby, a určuje 
jim dokonce program, v jakém mají 
tiskopis zpracovat, obchází tím faktic-
ky zákon, neboť od nich vyžaduje pl-
nění povinností, které mají ze zákona 
uloženy KÚ.

Za zcela kuriózní považuji skuteč-
nost, že MPSV podmiňuje přístup 
k aplikaci elektronické formy formu-
láře souhlasem statutárního zástup-
ce se zpracováním jeho osobních 
údajů. Splnění zákonné ohlašovací 
povinnosti poskytovatele je tedy pod-
míněno zásahem do osobní integri-
ty statutárního zástupce či dalších 
fyzických osob, které tuto povinnost 
nemají. Okolnosti, za kterých je sou-
hlas udělován, nasvědčují tomu,  že 
jde o generelně  vynucený souhlas, 
nikoli o projev svobodné vůle těch-
to osob, neboť je udělován v obavě, 
že jejich zaměstnavatel (poskytova-
tel sociálních služeb) nesplní svou 
povinnost a bude trestán pokutou. 
V konfrontaci s někdy až puristický-
mi názory na ochranu osobních dat 
klientů, které MPSV šíří či podporuje, 
se zdá, že v této otázce používá dva 
různé metry, z nichž poskytovatelům 
(jejich zaměstnancům) měří tím, kte-
rý plní zároveň funkci klacku.                      

Projevem jistého druhu ignorantství 
je též skutečnost, že některé pro-
gramy, jejichž spuštění je nutnou 
podmínkou pro otevření elektronic-
kého formuláře, komunikují pouze 
v angličtině. Ne že by šlo o nepře-
konatelný problém, ale úřední řečí 
v této zemi je stále ještě čeština. Hlá-
šení údajů podle § 85 odst. 5 ZSS  je 
plněním zákonem vynucených po-
vinností, nikoli projevem svobodné 
vůle, kdy se můžeme rozhodnout, 
zda nám určité podmínky (např. ko-
munikace v cizím jazyce) vyhovují 
či nikoliv a podle toho pak jednat. 
Tuto svobodnou volbu však v přípa-
dě zákonem uložených povinností 
nemáme, a stát je proto povinen 
vytvořit k jejich splnění podmínky, 
z nichž komunikace v českém jazyce 
patří bezesporu k těm základním.  

Suma sumárum. MPSV zadministro-
valo jinak nekonfliktní a docela ba-
nální téma nahlašování statistických 
údajů o sociální službě způsobem, 
v jehož důsledku nemusí  poskytova-
telé ohlašovací povinnost vůbec spl-
nit. Za stavu, kdy není tato povinnost 
blíže konkretizována v obecně závaz-
ném právním předpisu a MPSV ani 
nepředepsalo tiskopis právně kon-
formním způsobem na ní totiž nelze 
aplikovat zásadu „neznalost právní-
ho předpisu neomlouvá“,  resp. nao-
pak  lze  aplikovat zásadu „neznalost 
formuláře omlouvá“. 

JUDr. Eduard Kaplan

67) vydal spis, 
ruhu. 
ormu.



EVIDENCE MAJETKU

TERMINÁLY PRO OBJEDNÁVKU 
A VÝDEJ STRAVY

DOKUMENTACE KLIENTA I PRO 
DALŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek, drobný majetek

Hromadné účetní odpisy

Hromadné pořízení a vyřazení 

drobného majetku

Objednávání stravy pro zaměstnance, 

cizí strávníky a klienty pomocí čipů

Až 4 varianty na výběr pro každý 

druh jídla

Osvědčené terminály od společnosti 

VIS Plzeň (více než 1 500 referencí)

Plány péče obsahují předvyplněné 

číselníky pro následující služby: 

DS, DOZP, DZR, Týdenní a denní 

stacionáře, Pečovatelská služba, 

Odlehčovací služby, Centra denních 

služeb, Chráněné bydlení 

Pro každou službu samostatný 

číselník, který lze libovolně upravit

Tisk zařazovacích a vyřazovacích 

protokolů, místních seznamů, 

odpisových plánů atd.

Propojení s modulem Zaměstnanci

Již osmý modul IS Cygnus!

Propojení s modulem Stravovací část

Evidence nevydaných jídel

Oboustranný výdejní terminál 

zobrazuje kategorii strávníka

a vybranou variantu

Oblasti členěny dle vyhlášky 

505/2006 Sb.

Lze použít přenosné čtečky na čárové 

kódy pro zaznamenání realizace

Je připraveno pro vykazování 

statistických dat na MPSV

komplexní informační systém
pro poskytovatele sociálních služeb
nový modul  &  nové funkcionality

Modul

MAJETEK

Objednávka

a výdej stravy

Modul

DOKUMENTACE KLIENTA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



specializovaná softwarová řešení software na zakázku podpora www.iresoft.cz

STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ 
DAT NA MPSV

PLÁNOVÁNÍ ROZPISŮ SLUŽEB 
NA ROK 2011

IS CYGNUS JIŽ I NA SLOVENSKU

chci se mám zájem o více
www.iscygnus.czinfo@iscygnus.cz

543 215 460 
zeptat: informací:

IS Cygnus je připraven na požadavky 

MPSV pro výkazy dat (klienti 

i zaměstnanci)

Evidence poskytnuté péče pomocí 

přenosných terminálů na čárový kód

Plánování nerovnoměrně rozvržené 

pracovní doby

Kontrola obsazenosti směn a rozporů 

se zákoníkem práce

Rozpisy směn lze generovat 

hromadně pomocí šablon

K dispozici komplexní systém 

obsahující 6 propojených modulů

Na Slovensku již 20 referencí

Lokalizace do slovenštiny

vč. legislativních úprav

Kontakt
IReSoft, s.r.o.
Cejl 62
602 00  Brno

Tel.: +420 543 215 460 
Fax: +420 543 214 572
info@iscygnus.cz

www.iscygnus.cz

komplexní řešení

uživatelská podpora

úspora času a nákladů

Bude zajištěn export dat dle

formátu MPSV

Data se exportují z modulu 

Manažerská část

3-úrovňový model: Dlouhodobé 

plány, Měsíční plány, Docházka

Lze použít docházkové čtečky pro 

zpracování skutečné docházky

Export podkladů do mzdového 

systému (již 12 systémů)

Technická podpora zajištěna (hot-line, 

vzdálená správa, aktualizace…) 

Moduly: Sociální část, Dokumentace 

klienta, Stravovací část, Sklady, 

Zaměstnanci, Manažerská část

Modul

MANAŽERSKÁ ČÁST

Modul

ZAMĚSTNANCI

www.iscygnus.sk

Modul
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 Sexuální obtěžování 
ve zdravotnictví a sociálních službách – švýcarský pohled

V roce 2008 realizoval švýcarský úřad 
pro rovnoprávnost muže a ženy ve 
spolupráci s ministerstvem hospo-
dářství první reprezentativní studii 
o sexuálním obtěžování na pracoviš-
ti. Asi polovina z 2000 dotazovaných 
uvedla, že byla alespoň jednou v prů-
běhu své zaměstnanecké dráhy ob-
těžována. Nepříjemné situace zažilo 
55 % dotazovaných žen a 49 % odpo-
vídajících mužů. K odvětvím, 
v nichž se sexuální obtěžování vy-
skytuje nadprůměrně často, pat-
ří: zdravotnictví a sociální služby, 
nakladatelský a tiskárenský sek-
tor, pohostinství a maloobchod.

Jak se vypořádat s dvojsmyslný-
mi výroky, obscénními gesty a 
nežádoucími dotyky? V nemoc-
nicích a pobytových zařízeních 
sociálních služeb k sexuálnímu 
obtěžování dochází, obzvlášť je 
prý ve Švýcarsku postižen po-
mocný personál. Pro mnohé je 
však ještě obtížnější o svých zá-
žitcích mluvit. Přesto se podařilo 
shromáždit některá svědectví.

Anna A. si vzpomíná: „Jako mla-
dá pomocná ošetřovatelka jsem 
pracovala v domově seniorů. 
Docela dobře jsem vycházela 
s jedním starým, lehce dement-
ním obyvatelem domova. Stále 
vyžadoval, abych při jeho spr-
chování byla pouze já. Jednoho 
dne začal pod sprchou mastur-
bovat a vrhal na mně mnoho-
značné pohledy.“ Své zážitky 
má také Delia D. z pečovatelské 
služby Spitex: „Léta jsem se sta-
rala o poměrně šaramantního 
staříka. Když se objevila nut-
nost přesunu do rezidenčního 
zařízení, začal naléhat. Alespoň ještě 
jednou by chtěl mít sex se ženou. Je to 
jeho největší přání. Při každé návštěvě 
přišel s tímto tématem.“

Výše uvedené zprávy pocházejí ze tří 
workshopů, které švýcarský svaz ošet-
řovatelek a ošetřovatelů uspořádal 
na téma „Sexuální obtěžování“. „Tu-
šili jsme už dávno, že ve zdravotnic-
tví často dochází ze strany zákazníků 
k sexuálnímu obtěžování, ale do vydá-
ní reprezentativní studie jsme nedis-
ponovali konkrétními daty“, řekl práv-
ní zástupce svazu Pierre-André Wag-
ner. Svaz ošetřovatelek a ošetřovatelů 
reagoval na situaci vydáním příručky 
„To nerozumíte legraci, sestro? (Ver-
stehen Sie keinen Spass, Schwester?)“. 

Příručka má zaměstnancům ve zdra-
votnictví pomáhat při ochraně před 
sexuálním obtěžováním. Odbyt pří-
ručky překonal všechna očekávání. Je 
evidentní, že příručka prolomila jed-
no staré tabu.

Není divu, téma příručky je ožeha-
vé. Ten, kdo se rozhodne pro profesi 
ošetřovatele, ten se kromě zájmu o 

medicínské záležitosti se také vyzna-
čuje tím, že má potěšení z kontaktu 
s lidmi. Je-li tato angažovanost špatně 
pochopena nebo dokonce zneužita, 
pak se samozřejmě objevuje zklamá-
ní navíc spojené s pocity studu. A kdo 
by chtěl vypadat jako nějaká citlivka. 
Proto mnozí mlčí.

Autorka příručky Mariance Bieder-
mannová říká: „Ten, kdo řekne jasné 
a zřetelné ne, ten může potom poža-
dovat svá práva. Sexuální obtěžování 
není žádný kavalírský delikt. Nikdo si 
to nemusí nechat líbit.“ Protože však 
ošetřovatelkám byla dlouhou dobu 
připisována obslužná a pomocná 
role, mají mnohé z nich ještě dnes 
problém zaujmout jasný vymezující 

postoj. Zvlášť obtížné je to pro mladé 
dívky. Na workshopu jedna dnes osm-
advacetiletá žena vyprávěla: „Jako 
žákyňka jsem to měla velice těžké. 
Sama jsem neměla žádné sexuální 
zkušenosti a musela jsem i v intimní 
oblasti ošetřovat starší muže. Jedno-
ho dne mi začal pacient říkat, že ho to 
vzrušuje, když ho omývám. Stála jsem 
tam jako opařená. Vůbec jsem nevě-

děla, co mám dělat. Dnes po deseti 
letech v oboru už svou roli zvládám 
docela jinak.“

Fyzická a emocionální blízkost, kte-
rá při péči automaticky vzniká, patří 
k důvodům, proč se právě ve zdravot-
nictví a sociálních službách sexuální 
obtěžování objevuje nejvíce. Pečova-
telské úkony vyžadují tělesný kontakt 
a doteky. Ale nejen fyzicky, ale i psy-
chicky může vzniknout rychle vazba, 
říká Pierre-André Wagner. Ošetřovatel-
ky se často stávají důležitými referenč-
ními osobami pro obyvatele domovů 
a pacienty. Intimita stírá hranice. 
K tomu přistupuje to, že klientům čas-
to připadá, že jsou vydáni na pospas 
jak příslušné instituci, tak i ošetřova-

Nebuď tak 

cimprlich! 

On je přece 

dementní!

Převzato z Curaviva
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telskému personálu. Přes sexuální ob-
těžování se pak pokoušejí dát najevo 
svou údajnou sílu a přes prožitý záži-
tek kompenzovat svůj pocit slabosti. 
A k tomu ještě existují ti, kteří nerozli-
šují mezi realitou a svými fantaziemi 
o sexy zdravotní sestře, která je vždy 
ke všemu ochotná.

Také ošetřovatelé muži se setkávají 
s nepříjemnými situacemi – např. 
když narazí na masturbující obyva-
telky rezidenčního zařízení. Ve zdra-
votnictví a sociálních službách jsou 
muži s nepříjemnými situacemi kon-
frontováni častěji než jejich kolegové 
v jiných odvětvích, jak potvrdila zmi-
ňovaná studie. Ženy však tyto zátě-
žové situace snášejí hůře než muži. 
Svou roli tu hraje i otázka společen-
ského statusu. Čím níže je zaměstna-
nec v hierarchii zařízení, tím větší je 
pravděpodobnost, že bude obtěžo-
ván. Nejčastěji je sexuálně obtěžován 
pomocný personál. Důležitá je proto 
solidarita mezi povoláními. Lékařce 
by nemělo být jedno, když je obtěžo-
vána uklizečka.

Ještě obtížnější jsou situace, kdy kli-
enti jednají, jakoby své pudy neměli 
pod kontrolou v důsledku nemoci – 
lidé s demencí nebo jinými nemoce-
mi mozku, psychicky nemocní. Marie 
Biedermannová uvádí příklad jedno-

ho zákazníka ošetřovatelské agentu-
ry, který vždy přivítal zaměstnankyně 
této agentury zásadně na vstupním 
schodišti s rozepjatými kalhotami. 
Žádné napomínání nepomáhalo. Že-
ny reagovaly rozdílně. Jedny si pouze 
povzdechly, že je prostě dementní. 
Pro druhé bylo takové chování ne-
snesitelné. „Ani takové chování si ni-
kdo nemusí nechat líbit,“ říká jasně 
Pierre-André Wagner. O problémech 
se musí v pracovním kolektivu hovo-
řit. Vedení společně se zaměstnanci 
musí vytvořit jednotné a jednoznačné 
způsoby reakcí.

V citované příručce se uvádějí kon-
krétní tipy. Krátkými a úsečnými vě-
tami vymezit hranice: „Ruce pryč!“ 
„Okamžitě přestaňte!“ a potom jasně 
říci, co chcete a co nechcete. Pokud 
varování nestačí, měly by přijít sank-
ce. Od podání trestního oznámení až 
po vyhození klienta z instituce. Odpo-
vědným pracovníkům se doporučuje, 
aby za takovýmito klienty přicházeli 
i s policistou, aby si tito lidé uvědomili 
vážnost situace. Také u pacientů zba-
vených svéprávnosti se vyplatí pokusy 
minimalizovat nevhodné chování. De-
mentní přece neznamená, že je člověk 
zcela bez vůle. A má se také respekto-
vat rozdílná odolnost zaměstnanců. 
Pokud někdo nechce k někomu cho-
dit do pokoje, nemá k tomu být nu-

cen. Jako možné řešení se rovněž do-
poručuje uspořádání kulatého stolu 
s příslušným klientem, jeho rodinný-
mi příslušníky a ošetřovatelským per-
sonálem.

Zaměstnavatelé mají zákonnou povin-
nost chránit své zaměstnance před se-
xuálním obtěžováním. Jinak mohou 
být v konkrétních případech odsou-
zeni k placení odškodného. Leccos 
lze podniknout v oblasti prevence. Je 
třeba stále zdůrazňovat profesionální 
roli ošetřovatelského personálu. Po-
máhá profesionální oblečení opatře-
né štítkem s celým jménem a funkcí.  
Již při vstupu do instituce musí být pa-
cienti a obyvatelé domovů seznámeni 
nejen se svými právy, ale i se svými po-
vinnostmi. Měli by vědět, že se od nich 
očekává, že se budou vůči personálu 
chovat s respektem.

Sexuální obtěžování je vážným pro-
blémem. Vede i k tomu, že někteří za-
městnanci se utíkají do nemoci anebo 
dokonce ze svého povolání odcházejí. 
A to je situace, se kterou se švýcar-
ské nemocnice a švýcarské domovy 
pro seniory vzhledem k dlouhodobé-
mu nedostatku personálu nemohou 
smířit.

Podle švýcarských materiálů 
zpracovala redakce
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Standardizace nutriční péče v domo-
vech pro seniory si klade za cíl zvýšit 
kvalitu poskytovaných služeb v těch-
to zařízeních v České republice v sou-
ladu s platnými právními předpisy a 
dokumenty. Kvalifikované řešení vý-
živy klientů v domovech pro seniory 
je komplexní činností, která zvyšuje 
úroveň poskytovaných služeb a při-
náší výrazné zlepšení kvality života 
seniorů.  Pozitivně ovlivňuje jejich nu-
triční stav, vede ke zlepšení jejich psy-
chické a fyzické kondice a soběstač-
nosti a snižuje zdravotní komplikace.  
Standardizace nutriční péče je pro-
gram, který je již 5 let realizován ve 
„vybraných“ domovech pro seniory 
pod odbornou garancí Sekce nutrič-
ních terapeutů České Asociace Ses-
ter, ve spolupráci se Společností kli-
nické výživy a intenzivní metabolické 
péče Lékařské Společnosti J.E.Purky-
ně a se Spojenou akreditační komisí 
ČR. Partnerem a sponzorem progra-
mu je společnost NUTRICIA.

Celý program Standardizace nutriční 
péče v domovech pro seniory vyžaduje 
aktivní zájem ze strany domovů a usta-
novení REALIZAČNÍHO TÝMU, který po 
celou dobu realizace (cca 1 rok) v za-
řízení na zavedení jednotlivých kroků 
a nastavení potřebných změn pracuje. 
Jako optimální pro realizaci a s ní spo-
jená opatření, jak organizačního tak 
i provozního charakteru, se ukázalo 
toto personální uspořádání týmu:

Ředitel
Koordinátor týmu - vedoucí soci-
álního a/nebo zdravotního útvaru 
(který má v kompetenci pracovní-
ky v přímé obslužné péči)
Nutriční terapeut              

Předpoklady pro úspěšnou realizaci: 
• zájem a podpora managementu 
• schopný koordinátor realizačního 

týmu
• správné personální obsazení (ze-

jména jde o profesi nutriční tera-
peut)

• informovaný a motivovaný perso-
nál DS

• spolupráce všech pracovníků jed-
notlivých úseků DS

• poctivý přístup 
• edukace klientů

Standardizovaná nutriční péče se 
do konkrétních domovů pro seniory 
zavádí postupně dle realizačního po-
stupu, vypracovaného odborným ga-
rantem. Realizační postup se skládá 
ze 6 podrobných realizačních kroků, 
tzv. tématických bloků.  Každý téma-
tický blok obsahuje 3 části:
• Edukaci  = celodenní seminář pod 

vedením odborných metodiků
• Implementaci = realizace jednotli-

vých kroků přímo v zařízeních
• Ověření správnosti a účinnosti im-

plementace jednotlivých kroků, 
které se realizuje jednak korespon-
denčně, dále v rámci celodenních 
seminářů a pak přímo v konkrét-
ních zařízeních

Celým programem provázejí zúčast-
něná zařízení odborní metodici (pro-
školení nutriční terapeuti). Po úspěš-
ném absolvování všech 6 tématických 
bloků se účinnost zavedeného progra-
mu – systému nutriční péče - vyhod-
nocuje přímo v daném Domově. 
Standardizaci nutriční péče je třeba 
realizovat po jednotlivých, logicky 
navazujících krocích, neboť vedou 
pracovníky zařízení nejen k pochope-
ní problematiky, ale i k logické návaz-
nosti řešení a tím i k aktivní realizaci 
potřebných kroků na základě vlastní-
ho poznání. Systém byrokratických 
nařízení či postupů aplikovaných bez 
znalosti podstaty a souvislostí nemá 
v dlouhodobém sledování potřebný 
efekt a může být vnímán jako zbyteč-
ná zátěž pracovníků. Naopak se zna-
lostí souvislostí je personál vtažen 
do řešení problému, zajímá ho výsle-
dek i postupný vývoj a je motivován 
k ovlivňování výživového stavu klien-
tů pozitivním směrem.

Jednotlivé kroky realizace se vztahují 
k správnému postupu identifikace a 
řešení výživových problémů:
1. identifikace výživového stavu pro-

střednictvím validizovaného nástro-
je, kterou je třeba realizovat u všech 
klientů opakovaně, aby bylo možné 
vycházet z objektivních údajů,

2. identifikace potřeby živin u nutrič-
ně rizikových klientů (s tou je logic-
ky spojena i úprava poskytovaných 
diet ve vazbě na skladbu klientely 
podle zdravotních komplikací a 
stupně závislosti),

3. postupy řešení - stojí i padají s ade-
kvátním personálním vybavením, 
tedy pracovníkem profese nutriční 
terapeut, a to vždy, když je řešení 
nutné (nelze tedy realizovat pouze 
systémem „ad hoc“ či příležitostně),

4. zajištění potřebné realizace (úska-
lím je dodavatelský způsob stravo-
vání),

5. systém záznamů o realizovaných 
opatřeních a předávání informací, 
multiprofesní systém péče o klien-
ta,

6. systém hodnocení realizované 
péče, informací o dosažených vý-
sledcích, kontrolní mechanizmy.

Součástí realizace programu je tedy 
použití validizovaného formuláře 
(dotazník pro zjištění stavu výživy) a 
úprava či doplnění vlastních materiá-
lů (dietní systém zařízení, záznamy do 
dokumentace klienta).
Optimální postup řešení nedostateč-
né výživy seniorů vychází ze systema-
tického posuzování výživového stavu 
každého klienta, na které pak nava-
zuje odpovídající úprava stravování 
podle konkrétní potřeby a schopností 
daného klienta s včasným použitím 
prostředků enterální klinické výživy, 
pokud není běžná strava dostatečná.

Standardizace nutriční péče posky-
tuje metodiku k řešení standardizo-
vanému, tedy vždy při stejném pro-

blému stejným způsobem. Nastavuje 
jasná kritéria, kdo má řešit jakou 
problematiku, jaké metody řešení má 
k dispozici, v jakém časovém intervalu 
má řešení realizovat a jak jsou postu-
py a řešení kontrolovány. Proto je sa-
mozřejmým důsledkem realizace ce-
lého programu vytvoření Standardu 
nutriční péče s vymezením časových 
intervalů a kompetencí jednotlivých 
profesí a pravidly poskytované péče 
v daném zařízení (podle typu klientely 
se může lišit například interval opako-
vané identifikace nutričního stavu). Z 
hlediska právní ochrany (risk manage-
mentu) poskytuje standardizace péče 
domovům pro seniory garanci odbor-
né správnosti a vysoké kvality posky-
tovaných služeb ve formě písemně 
jasně zdokumentovaných postupů. 

Výsledky Standardizace nutriční péče:  
• Zavedení standardu umožňuje 

účinně identifikovat a následně 
adekvátně uspokojovat nutriční 
potřeby klientů.

• Systematizace nutriční péče zvy-
šuje kvalitu poskytovaných služeb 
a pozitivně ovlivňuje nutriční stav 
klientů.

• Standardní procesy poskytují ga-
ranci odborné správnosti a vysoké 
kvality poskytovaných služeb ve 
formě jasně zdokumentovaných 
postupů.

• Standardizace procesů umožňu-
je efektivnější využití stávajících 
zdrojů.

• Lze předpokládat snížení nákla-
dů vynaložených na péči klienta 
v dobrém nutričním stavu.

Přehled pojmů:
Klinická výživa – podávání farmaceu-
ticky připravených výživných roztoků do 
trávícího traktu (enterální) nebo mimo 
trávicí trakt přímo do cévního sytému 
(parenterální).
Dieta – je soubor výživových opatření, 
jejichž uplatnění zlepší kompenzaci one-
mocnění, zmírní nebo odstraní obtíže pa-
cienta/klienta (například vyloučením za-
těžujících potravin či jejich součástí), pří-
padně umožní využít diagnostický postup 
(diety diagnostické). Do tohoto souboru 
patří jak nutriční specifikace dané diety, 
tak i vhodné technologické postupy a roz-
bor surovin s ohledem na vhodné, nevhod-
né a za určitých podmínek použitelné. 
Dietní systém – je dokument specifický 
pro každé zařízení poskytující léčebnou 
výživu formou diet. Jeho vydání je garan-
továno ředitelem zařízení a poté se stává 
závazným dokumentem daného zařízení. 
Jeho obsah musí být zpracován odborně 
kvalifikovanými pracovníky. Dietní systém 
určuje způsob značení diet, nutriční slože-
ní i postupy pro přípravu stravy. Bez dietní-
ho systému nelze v zařízeních deklarovat 
zajištění péče vyžadující dietní úpravu 
stravy. 
Léčebná výživa – je jakákoliv dieta in-
dikovaná v souvislosti s prevencí vzniku 
onemocnění, onemocněním, případně 
komplikacemi onemocnění. 

Tamara Starnovská

Standardizace nutriční péče 
v domovech pro seniory



Nutricia, a.s.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
tel: 296 332 700
e-mail: in for ma ce@nutricia.cz
www.nutricia.cz

FibreGluten
Free

Kcal
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Protein
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ČokoládaLesní ovoceíVanilkai Vanilka

NOVINKA
Klinická výživa s vysokým obsahem 
bílkovin a energie

Nutridrink Protein je vhodný pro:

 pacienty trpící nedostatečným příjmem energie a bílkovin

 seniory

 pacienty s nádorovým onemocněním

 pacienty před a po chirurgickém zákroku

 pacienty po úrazech

  pacienty s oslabenou imunitou

D oporučený denní příjem je 1–3 Nutridrinky Protein
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Tam, kde senior není
prázdné slovo

Když jsem si přečetla v MF Dnes 
20. 8. 2010 o pardubickém domově 
pro seniory, kde za 18 000 Kč měsíčně 
dávají svým klientům poloviční porce, 
aby nepřibrali, šidí i na plenách a re-
habilitační péči, zanechalo to ve mně 
pocit hrůzy. (http://zpravy.idnes.cz)

Jelikož jsem v domově pro seniory 
pracovala a v současné době pracuji, 
neměla jsem z těchto událostí příjem-
ný pocit. Proč se my ostatní snažíme, 
aby naši klienti měli důstojné pod-
mínky, žili v prostředí, kde se jim per-
sonál snaží maximálně věnovat, když 
se najdou nepoctivci, kteří nemají 
základní sociální inteligenci, a přes-
to provozují domov pro seniory. Na 
co tvoříme standardy kvality v sociál-
ních službách, když jak vidno neplatí 
pro všechny? Napadlo mě proto, že se 
vámi podělím o příjemný zážitek z ná-
vštěvy trochu jiného domova.

Necelých 6 km od Pacova se nachází 
domov pro seniory v Proseči u Pošné, 
zřizovaný krajem Vysočina. A právě on 
byl jednoho teplého červnového od-
poledne cílem mé návštěvy, díky po-
zvání příjemné a milé vedoucí úseku 
přímé péče domova paní Mileny Růž-
kové. Po vjezdu do areálu, který je ote-
vřený široké veřejnosti, se mi otevřel 
neznámý pohled na zámeček, který 
jsem znala spoustu let pouze z okna 
auta nebo autobusu.

Nejstarší zprávy o Proseči u Pošné 
pochází z druhé poloviny 14. století. 
Původní tvrz vystavěl Václav Malovec. 
V roce 1938 byla v zámku zřízena 
ozdravovna pro důstojníky a jejich ro-
diny. Roku 1945 zde byla ubytována 

sovětská armáda. Pak sloužil zámek 
jako odborářská ozdravovna. Roku 
1953 byl přidělen zdravotnímu refe-
rátu KNV v Jihlavě za účelem zřízení 
domova důchodců. Prosečský zámek 
je patrová budova s dvěma nárožními 
rondely, je krásné, že si svou podobu 
zachoval od 19. století dodnes i přes 
mnohé stavební úpravy. Poslední cel-
ková rekonstrukce proběhla po niči-
vém požáru v roce 1991 a dala zámku 
jeho dnešní podobu. 

Domov pro seniory v Proseči je obklo-
pen velkou zahradou, kam mají klien-
ti volný přístup. Po příchodu do hlavní 
budovy návštěvníky vítá psí společník 
Denny. 

Poskytují zde dvě služby: Domov pro 
seniory poskytuje péči 41 klientům, 
Domov se zvláštním režimem je ur-
čený 28 klientkám s jakýmkoli typem 
demence včetně Alzheimerovy.

Domov je dvoupatrový, klienti jsou 
ubytováni v jednolůžkových, dvoulůž-
kových, třílůžkových a čtyřlůžkových 
pokojích, některé z nich mají vlastní 
sociální zařízení. Klientům slouží bez-
bariérový výtah k pohybu mezi patry 
nebo do venkovních prostor domova.

Velice příjemně na mě působilo ba-
revné prostředí jednotlivých pokojů 
a společenských místností. K výzdo-
bě maleb jsou použity válečky, které 
všichni dobře známe z dob minulých, 
kdy zpestřovaly naše domovy. Klienti 
mohou využívat posezení na spole-
čenských místnostech s televizí, ku-
řárnu, posezení venku v příjemném 
altánu.

Co mě ale nadchlo, je systém práce 
s klientkami trpícími demencí. Ne-
vidíte zde bezcílně bloudící seniory, 
ale skupinky usměvavých klientek na 
společenské místnosti. Pracovnice, 
které zde slouží, jsou stabilně určené 
ke své skupině klientek. V jejich spo-
lečenské místnosti se odehrává čilý 
denní ruch. Vše vykonávají společně 
s personálem. 

Prostory oken mají parapety vyplněné 
věcmi, které slouží reminiscenci. Kaž-
dé okno je zaměřeno na jiné vzpomín-
ky. Příjemné, profesionální a přitom 
velmi milé chování ošetřujícího perso-
nálu ke klientům na mě působilo jako 
balzám. Myslím si, že úsměv na tváři 
klientů, které jsem potkala, mluví za 
vše.

Klienti, kteří jsou dezorientovaní, a 
klienti trpící demencí jsou chráně-
ni signalizačním náramkem, který 
upozorní personál v případě neohlá-
šeného opuštění domova. Ergodílna 
umožňuje klientům, aby se i nadále 
věnovali činnosti, kterou mají rádi, 
(pletení, šití, háčkování, práce na za-
hradě, apod.). Organizují zde také hu-
dební poslechové pořady, muzikotera-
pii, taneční zábavy.

Profesionalita a odbornost personálu 
je zde vidět, ale nadšení, které naplňu-
je celé zařízení příjemným teplem, je 
nedocenitelné. V tomto zařízení není 
senior pouze prázdné slovo. 

Lenka Hasnedlová
Foto: archiv domova



Vařit zdravě a přitom chutně dnes již není 
žádný problém. Vyzkoušejte naše výrobky, které 
Vám v tomto moderním trendu vychází vstříc.

MAGGI Bramborové těsto s cizrnou využijete všude 
tam, kde jste dosud používali klasické bramborové 
těsto. Cizrna dodá pokrmu více vlákniny a příjemnou 
barvu.

Lákavější a chutnější dušenou 
zeleninu nyní snadno připravíte 

s MAGGI Klenotem zeleniny.

Na dochucení polévek, omáček, šťáv, pokrmů 
z těstovin i z rýže nyní můžete používat novou 
MAGGI Veggu bez přidaného glutamátu, 
která je vhodná i pro Vaše malé strávníky.

Podzim v barváchPodzim v barvách
zdraví a chuti!zdraví a chuti!

PROFESIONÁL VAŘÍ S PROFESIONÁLY
  www.nestlefs.cz
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Kufr plný vzpomínek
Reminiscenční terapie v Domově důchodců Bystřany

Práce s pamětí je jednou z mnoha 
aktivit využívaných v práci se senio-
ry žijícími v domově důchodců Bys-
třany. Její efekt nejen u seniorů, ale 
i u osob s demencí je nepopiratelný.
Reminiscenční terapii se cíleně vě-
nujeme od roku 2005. V tomto roce 
jsme přijali partnerství v Projektu 
„Vzpomínkové kufry“, jehož realizá-

torem bylo občanské sdružení Dešt-
ník. A jak partnerství vzniklo?
Na počátku byla pozvánka České 
alzheimerovské společnosti na před-
nášku na téma „Práce se 
vzpomínkami“. Lektorka 
byla autorkou projektu 
Memory Box, v němž seni-
oři z různých evropských 
zemí ve spolupráci s pro-
fesionálními výtvarníky 
ztvárnili své vzpomínky 
v muničních bednách. Me-
mory boxy putovaly hlav-
ními městy evropských 
zemí, a tedy i Prahou.
Právě tehdy vznikl nápad 
tvořit kufry s lidmi žijící-
mi v domově důchodců, 
aby kufr sloužil jako ko-
munikační nástroj. Nejen 
že prohloubí vztah klient-
pracovník, ale stane se 
prostředkem pro bližší 
poznání klienta, jeho ži-
votní historie, pochopení 
jeho postojů a názorů. 
Klientovi umožní předat 
své životní zkušenosti, vy-
rovnat se s minulými udá-

lostmi nebo se na 
ně podívat s odstu-
pem let.
Ale jak to dokáže-
me? Dokážeme pře-
svědčit lidi, kteří 
by měli kufr tvořit? 
Dokážeme navázat 
kontakt, vést rozho-

vor, poslouchat 
důvěrné vzpo-
mínky? Zvlád-
neme emoční 
projevy?
Kladli jsme si 
i otázky ryze 
praktické. Se-
ženeme vhod-
né kufry? Kufr nemůže být pří-
liš objemný, nemůže být příliš 
drahý a nemůže mít dětské mo-
tivy. V této fázi jsme navázali 
spolupráci s Deštníkem, který 
převzal finanční otázku projek-
tu a dodal vhodné kufry.
Další krok byl přesvědčit za-
městnance. Uspořádali jsme 
odborný seminář, v němž 
účastníci získali znalosti, vo-
dítko, jak se vzpomínkami pra-
covat. 
Poslední třetí krok znamenal 
vlastní tvorbu kufru, kdy nej-
důležitější bylo získat seniory, 

s nimiž budeme pracovat. Podmín-
kou bylo, že senior a jeho blízká 
osoba musí být seznámeni s úče-
lem kufru a jeho prezentací. Téměř 

všichni zaměstnanci do projektu za-
pojení prošli fází pochybností, zda 
dokážou  úkol splnit. S prvním ode-
vzdaným kufrem pochybnosti ustu-
povaly a nastoupila fáze tvořivosti, 
předávání zážitků a zkušeností. 
Setkávali jsme se s velkým zájmem 
seniorů i jejich rodin. Ptali se, zda 
mají přinést fotografie, předměty, 
k nimž mají jejich blízcí vztah, na 
možnost odkoupení kufru. Vznikaly 
nové vztahy mezi blízkými klientů 
a zaměstnanci. 
Byly i chvíle, kdy práce na kufru mu-
sela být  ukončena, neboť vzpomínky 
na válečné útrapy, jimiž klient prošel, 
byly tak silné, že je pracovnice ne-
mohla unést a pracovat s nimi. Vzpo-
mínky na válečná léta se promítly 
téměř u všech seniorů.
Výsledkem projektu je 25 kufrů, kte-
ré byly vystaveny na mnoha místech, 
od institucí pro seniory, galerie, úřa-
dy, až po prostory poslanecké sně-
movny. V současné době jednáme 
o zapůjčení do instituce v Drážďa-
nech a spoluúčasti s německou stra-
nou v obdobném  projektu.
Výstavy navštívilo mnoho lidí a vždy 
vyvolávají silné emoce, dojetí i slzy. 
Někdo lituje, že neudělal kufr se svý-
mi rodiči, než je ztratil. Někdo chce 
vyzvat své děti, aby kufr vytvořily 
a po jeho smrti si ho nechaly jako je-
dinečnou památku.
Kufry jsou ale pouze nástrojem a 
ukázkou, jak se vzpomínkami pra-
covat. Konec konců místo kufru mů-
žeme shromažďovat věci nám drahé 
v krabici, albu či šuplíčku. Důležitěj-
ší než forma je to, že má někdo o mé 
vzpomínky a o mě, seniora, zájem. 

Miroslava Barešová, 
ředitelka Domova důchodců 

Bystřany



 

NÁZORY, DISKUZE

V Pardubicích ve společenském cen-
tru IDEON se ve dnech 9. - 10. listo-
padu 2010 sejdou renomovaní archi-
tekti a projektanti, aby přednášeli a 
diskutovali o specifikách seniorské-
ho bydlení. 
Na konferenci SENIOR LIVING, která 
letos pokračuje již svým pátým roční-
kem a pojednává o bydlení seniorů a 
kvalitě života ve stáří, budou předná-
šet také odborníci zabývající se seni-
orskou problematikou v celé její šíři. 
V letošním roce přislíbil svou účast 
na konferenci Ing. arch. Vlado Milu-
nić, známý stavbou Tančícího domu 
v Praze, který má s výstavbou bydlení 
pro seniory dvacetiletou zkušenost. 
„Jsem spolu s kolegou architektem 
Janem Línkem spoluautorem celé 
řady domovů důchodců. Společně 
jsme působili i jako konzultanti při 

zpracování směrnice pro seniorská 
zařízení na Ministerstvu práce a soci-
álních věcí a Ministerstvu zdravotnic-
tví. Postavili jsme pražské domovy: 
Bohnice, Malešice, Chodov a Háje, 
ve kterých bydlí celkem asi dva tisíce 
seniorů. Současně se věnuji i dalším 
sociálním stavbám pro postižené 
a zdravé děti, zdravotním stavbám, 
hospicům až po úpravy panelových 
sídlišť,“ říká o své práci Milunić. 
Otázce kvality života ve stáří se bude 
na pardubické konferenci věnovat 
dvacet odborníků z různých oborů. 
Konferenční program bude rozdělen 
do tematických bloků, z nichž jeden 
ponese název Aktivizační činnosti 
pro seniory. Během něj například 
představí PhDr. Eva Procházková 
Psychobiografický model prof. Er-
wina Böhma, který zdůrazňuje vliv 

prostředí na duševní zdraví seniora. 
V bloku o terénních službách mimo 
jiné vystoupí PhDr. Kateřina Kubalčí-
ková, Ph. D., z Fakulty sociálních stu-
dií Masarykovy univerzity v Brně, aby 
mluvila o změně role uživatele pe-
čovatelské služby. Vedle tradičních 
bloků příspěvků bude účastníkům 
konference umožněna prohlídka se-
niorského zařízení. Alternativním 
programem pak bude odborný work-
shop, tentokrát na téma standardy 
kvality v sociálních službách. Pořada-
telé doufají, že i letošní ročník bude 
místem zajímavé a potřebné výměny 
názorů a zkušeností. Zájemci o účast 
na konferenci se mohou přihlásit do 
20. října 2010. 

Aktuální informace nejen 
o konferenci jsou k dispozici 

na www.ledax.cz. 

SENIOR 
LIVING

Časopis Rezidenční péče vyhlašuje druhý ročník soutěže

PUBLIC RELATIONS 
Kvalita služeb, které poskytujete ve svých zařízeních, se stále zvyšuje. Důležité je však o ní správně informovat. Jak veřej-
nost, tak i vlastní zaměstnance. Časopis Rezidenční péče vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší prezentaci poskytova-
tele sociálních služeb v těchto kategoriích:

� Logo zařízení (logo používané pro tiskoviny, ale i venkovní označení budovy)
� Informační materiál (tiskové materiály, audiovizuální prezentace, webové stránky)
� Práce s veřejností: (Interní časopis, akce pro klienty a veřejnost, terapie a prezentace výrobků, 

fotografie u akcí)

DÍKY SPONZORŮM VÍTĚZOVÉ DOSTANOU VĚCNÉ CENY A ZASLOUŽENOU PUBLICITU!
Přihlášku a veškeré informace najdete na www.rezidencnipece.cz.

UKAŽTE VŠEM, ŽE TO DĚLÁTE DOBŘE
Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2010  ���Uzávěrka pro zaslání soutěžních materiálů: 31. 10. 2010

Vyhlášení výsledků: listopad 2010
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V našem životě je řada věcí, situací 
a stavů, u nichž si přejeme, aby vy-
povídaly v náš prospěch, abychom 
vyzněli lépe. Mladší muži věnují po-
zornost svalové hmotě. Ženy se líčí, 
investují do odívání. Stárnoucí se 
snaží vypadat mladší, protože star-
ší vizáž v současnosti není žádoucí. 
Exteriér je patrný na první pohled. 
Adrenalinové činnosti ponecháme 
stranou, sjezdovky na stará kolena 
mohou a nemusí být zaměněny za 
běžky. Nelze-li se s přibývajícími lety 
blýsknout zevnějškem, či sportovní-
mi nebo aspoň rekreačně pojatými 
činnostmi, je zajímavé zapojení do 
výukových aktivit. Doba si žádá ce-
loživotní vzdělávání. Jenže se stár-
nutím člověka je spojena řada ste-
reotypů. Například zapomnětlivost, 
impotence, nárůst deprese, slabost, 
neschopnost, chudoba… Pomáhá 
farmaceutický průmysl Geriavit, Le-
citin, Viagra, atd. Stereotypní pohled 
na stáří se objevuje v masově sdělo-
vacích prostředcích a konec konců 
každý z nás by se měl zamyslet, jak 
se vlastně na stáří dívá. Přechodem 
do důchodu se seniorovi poněkud 
redukuje společenský život, mění se 
pravidelnost dne, není potřeba se 
učit novým věcem. Senior se nemusí 
učit, ale může, pokud je motivován. 
Kdy naposledy vstřebával informa-
ce, z nichž skládal zkoušku? Kdy byl 
naposledy zkoušený? Nepoužívaný 
orgán – i se svou funkcí – atrofuje. 
Celoživotní vzdělávání z hlediska 
společnosti je ve stáří chápáno ji-
nak. Díváme se na něj s jistou dáv-
kou blahosklonnosti. Může-li se se-
nior/ka vzdělávat, potřebuje paměť, 
pak může dál pokračovat.

Existuje fenomén, který je v dané 
situaci vynikající – přeznačkování. 
V komunikaci mění sdělení, přiřazu-
je mu nový, pozitivní význam. Pře-
značkování se nemusí týkat jen vzta-
hu k člověku. Například historik při-
rovnává proměny názvů ulic k tomu, 
jak si značkují teritorium zvířata, 
hovoří o ideologickém přeznačko-
vání prostoru. Od Stalinových tříd k 
současným hrdinům. Může se jednat 
i o negativní přeznačkování. Při ši-
kaně viníci často svedou důvody na 
šikanovaného a data šikovně zkres-

lí. Zůstaneme u pozitivního pře-
značkování, které z běžné činnosti 
činí zajímavost. Kdo půjde dnes na 
manikúru? Kdepak, navštíví nehto-
vé studio. Kdysi se s nadsázkou ho-
vořilo o uklízečce jako o kosmetičce 
podlahových krytin, v současnosti 
s plnou vážností se pojmenovávají 
jinak problematické názvy, které by 
mohly člověka nějakým způsobem 
poškodit nebo znevýhodnit. Což vi-
díme i na mezinárodní klasifikaci 
nemocí, hysterická psychopatie už 
dávno neexistuje, hysterka devalvu-
je, kódujeme histriónskou poruchu 
osobnosti.

Řada zapojení seniorů do výuko-
vých činností patří ve skutečnosti 
do aktivizačních programů, do vol-
nočasových činností. S vynikající-
mi, přitažlivými názvy, které oslňují 
neznané, staví je do rovnocennější 
role s majoritní společností. O akce 
je obrovský zájem ze strany seniorů, 
chtějí věřit, že se jim zlepší paměť. 
Samozřejmě, když je zájem a čin-
nost patří mezi atraktivní, je i nabíd-
ka. Hovoříme-li o tréninku paměti, 
explicitně nikde není řečeno, že se 
zlepší. U seniorů je implicitně oče-
káváno. Trénink má vypracovanou 
metodologii, ta by měla být přizpů-
sobena zemi, kde se provádí, má-li 
se tvářit, že je „na úrovni“, tudíž blíz-
ká člověku se vzděláním v českých 
školách. Dnes už snad není jediný 
domov pro seniory, kde by se trénink 
neprováděl, nevím jak se jeho účast-
níci tváří k americkým prezidentům. 
A hned je pravidelný program.

Především psychologové vědí, že 
jejich testové baterie, mají-li skuteč-
ně něco prokázat, diagnostikovat, 
musí být standardizované a validi-
zované v zemi, kde se provádějí, a to 
i z hlediska věku. Nelze tudíž testy 
přeložit a pracovat s nimi, jedná se 
o seriozní vědecký materiál. Může 
s nimi pracovat a vyhodnocovat jen 
psycholog.

Řada seniorů se na mě zlobně tváři-
la, když zjistila, že naše Ambulance 
pro poruchy paměti trénink nepro-
vádí. Kontaktovala nás totiž s před-
stavou, že na půdě zdravotnictví 

by se mohla trénovat paměť. To by 
mělo teprve prestiž! Doporučenou 
výuku bridže, plnící roli společen-
skou i kognitivní, dámy s nechutí 
odmítly s tím, že karetní hra je moc 
náročná na přemýšlení. Naše praco-
viště je diagnostické a zaměřené na 
pomoc pečujícím, nikoliv na zdra-
vou populaci.

Podobně jsou na tom všichni s nad-
průměrným zájmem o studium uni-
verzity třetího věku (U3V), ukonče-
né slavnostní promocí v Karolínu. 
Když frekventantky (frekventanti 
byli pouze dva) v Muzeu hlavního 
města Prahy vyplňovaly náš dotaz-
ník ohledně cílů a smyslu studia, 
statisticky významná byla odpověď 
„cením si, že pravidelně někam do-
cházím“. Závěrečnou práci z tohoto 
studia odevzdala pouze jedna čtvr-
tina posluchačů.

Vzhledem k velkému zájmu není 
divu, že v ČR je nejvíc lektorů tré-
ninků paměti, nemusíme se stydět 
ani za počet U3V. Jinde ve světě 
jsou volně časové aktivity spíše 
zaměřené na umělecká řemesla 
(USA, Izrael), se snahou podporovat 
konkrétní výsledek, pravidelnost 
a společenskou aktivitu. Dále je 
k dispozici řada poznávacích zájez-
dů, i v našich podmínkách řadu „vý-
letů za hranice všedních dnů“ plní 
senioři. Samozřejmě i přednášková 
činnost, jmenuje se většinou volno-
časová univerzita. Navštěvuje ji ten, 
kdo má v onu dobu přednášek volno, 
bez ohledu na věk. Například v Ra-
kousku či Maďarsku. Tam je méně 
cyklů „Z dějin starého Egypta“, ale 
setkáváme se s větší návštěvností 
tématu „Jak vyplnit daňové přizná-
ní“, či „Pomoc při výchově nezvlada-
telného dítěte“ a „Možnosti rekvali-
fikace“. Neboť i babičky se na výcho-
vě v evropských zemích podílejí a 
případně předávají informace rodi-
čům. Takže v odpoledních hodinách 
přednášky navštěvují matky, mají-li 
zajištěno hlídání, nezaměstnaní, in-
validní důchodci, senioři. Večer je 
obsazován produktivním věkem.

Intelektový potenciál naší stárnoucí 
generace stále čeká na další zapoje-

Zamyšlení nejen nad 
a jejím tréninkem

V minulém čísle časopisu Rezidenční péče jsme otevřeli diskuzi k trénování paměti, 
a ohlasy byly velmi zajímavé. Některé z nich přinášíme na této dvoustraně.
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Titulek článku je překladem anglické-
ho názvu knihy Roberta G. Winningha-
ma Train your Brain: How to Maximize 
Memory Ability in Older Adulthood, 
Baywood Publishing Copany Inc., New 
York 2010. (Older Adulthood, též Late 
Adulthood je v anglicky psané literatu-
ře o vývojové psychologii označení pro 
tu fázi života, která začíná mezi 60 a 70 
lety.)
Autor je mimořádným profesorem 
psychologie na Western Oregon Uni-
versity. Recenze knihy je jakýmsi nech-
těným příspěvkem do diskuze o tréno-
vání paměti, která proběhla v minulém 
čísle časopisu Rezidenční péče. A řek-
něme si rovnou, že autor by stanovisko 
Ing. Steinové nezastával. Již na straně 
2 totiž píše: „Mnoho současných pamě-
ťových programů se opírá o paměťové 
triky či mnemotechniky, které podle 
mého názoru nejsou vhodné pro řadu 
seniorů, kteří již zápasí se zhoršenou 
schopností koncentrace a s omezenou 
schopností vytvářet nové vzpomínky...
Zdá se, že mnemotechniky (a knihy 
a paměťové programy, které se o ně 
opírají) nevedou k dlouhodobým a 
smysluplným změnám v paměťových 
schopnostech většiny seniorů...“
Autor se snaží prokázat, že udržení 
dobré paměti a kognitivních schop-
ností vyžaduje celostní přístup, který 
nevychází pouze z jednoho faktoru 
a jednoho typu intervence. Paměť a ko-
gnitivní schopnosti určují jak faktory, 
které lidé nemohou ovlivnit (genetická 
výbava, věk, dosavadní průběh života), 
tak faktory, na něž působit lze (cvičení 
kognitivních schopností, fyzické cviče-
ní, tělesná váha, výživa, kvalita spánku, 
stresové zatížení, spotřeba léků, sociál-
ní podpora atd.).
Autor shromáždil úctyhodné množství 
poznatků, vychází však výhradně z an-
glicky psaných děl, a to především lite-
ratury novější, opírající se o experimen-
tální studie a publikace autorů, kteří 
patří v oblasti teorií učení k holistické-
mu směru. Výraznou předností knihy 
je srozumitelná prezentace, která je 
ostatně pro americké učebnice typická.
Celkové zaměření knihy je patrné 
z názvů jednotlivých kapitol: Lze zlep-
šit paměťové schopnosti? Jak paměť 
funguje? Jak funguje mozek? Používej 
paměť nebo ji ztrať: Přežití nejzaměst-
nanějších mozků. Výživa. Fyzické cviče-
ní: zdokonalení paměti může být na do-
sah. Nálada a sociální podpora. Stres 
a paměť. Spánek a paměť. Praktické 
typy ke zdokonalení schopnosti vytvá-
řet nové vzpomínky. Co je demence? 
Vytváření vlastního programu pro posí-
lení kognitivních schopností. Zahájení 
a udržování programu posilování ko-
gnitivních procesů. Jak pomoci více 
lidem profitovat z kognitivní stimulace.
Velkou výhodou autora je to, že není 
čistě katedrový psycholog. Pasáže 

o realizaci stimulačních poznávacích 
aktivit se totiž opírají o autorovy vlast-
ní zkušenosti z rezidenčních zařízení, 
z denních pobytových center i z domá-
cího prostředí klientů. Autor navrhuje 
využívání celé kombinace různých čin-
ností při posilování kognitivních proce-
sů. Věří, že proto, aby lidé maximálně 
procvičili svůj mozek a paměť, aby se 
zabránilo nudě a únavě a maximalizo-
vala pozornost, je nutné mít k dispozici 
celou řadu výcvikových aktivit, z nichž 
každá zabere poměrně krátké časo-
vé období (např. méně než 5 minut). 
Doporučuje, aby pro každou hodinu 
bylo připraveno alespoň 10 takových 
aktivit. Psycholog by se měl zaměřit 
především na vytváření nových vzpo-
mínek a na zvyšování schopnosti seni-
orů udržet pozornost. Autor klade také 
důraz na to, aby lidé procházející kurzy 
posilování kognitivních schopností do-
stávali domácí úkoly. Za domácí úko-
ly doporučuje např. vyhledávání slov, 
křížovky, sudoku, hádanky, anagramy 
a jednoduché matematické problémy.
V kapitole praktických tipů pro zlep-
šení schopnosti vytvářet nové vzpo-
mínky se autor opět vrací k mne-
motechnikám. Připouští, že výzkum 
u mnoha seniorů prokázal efektivnost 
mnemotechnik, pokud  jde o zlepšení 
výkonnosti paměti. Problém ovšem je, 
že většina studií hodnotila výkonnost 
paměti pouze bezprostředně poté, co 
se senioři příslušnou techniku nauči-
li. Existuje pouze jedna studie, která 
zkoumala dlouhodobý užitek mne-
motechnického tréninku. Ta bohužel 
pouze konstatovala, že 5 let po výcviku 
se paměťové schopnosti účastníků vý-
razně zhoršily. Autor připomíná rovněž 
výtky jiných studií, podle nichž se seni-
oři mnemotechniky sice naučí, ale pak 
jsou jim k ničemu, protože je prakticky 
nevyužívají. Krásně komentoval mne-
motechniky jeden kalifornský lektor: 
„Než bych seniorům cpal do hlavy ame-
rické prezidenty nebo Ludolfovo číslo, 
tak se s nimi radši učím španělsky. 
A pak je odvezu na výlet do Mexika, aby 
se na vlastní kůži sami přesvědčili, co 
zvládli. K posílení jejich kognitivních 
schopností to přispěje daleko více než 
pochybné memorování.“
Winnigham uvádí celou řadu konkrét-
ních technik ke zdokonalování kogni-
tivních schopností seniorů. Patří sem 
jednoduché techniky, jako je např. 
téma dne, ale i počítačové programy 
na stimulaci myšlení, kreativní brain-
stormingy, různé druhy slovních hrá-
tek (Trigger Word aktivity, Ping, Pang, 
Pong, Buzz), aktivity pro generování 
a vyhledávání slov a jmen, jazykolamy 
atd., atd. Ale to už se můžete dočíst 
sami v této mimořádně zajímavé knize, 
pokud si ji pořídíte. Přijde vás i s poš-
tovným na cca 1990 Kč.

Ing. Vladimír Hanzl

Cvič svůj mozek 
aneb jak co nejvíce zvýšit paměťové 
schopnosti v seniorském věku

ní do skutečného mezigeneračního 
života. S možností rekvalifikace, 
s možností dalšího studia, s mož-
ností zapojit se do skutečného dění, 
nikoliv pouze „jako“. Ovšem k tomu 
musí dospět jak společnost („nejste 
pro nás perspektivní“), tak senior-
ská generace sama. Kdo bude mít 
zájem o volnočasové aktivity, což 
bude většina, zapojí se tam. Ale jen 
až jich bude větší výběr.

Na závěr bych vřele doporučovala pře-
číst si knížku D. Schactera (profesor 
psychologie na Harvardu), Sedm hří-
chů paměti, z nakladatelství Paseka, 
2003, kterou přeložil František Kou-
kolík. Seznamuje čtenáře se „sedmi 
hříchy“, sedmi základními porucha-
mi, jimiž nás zrazuje paměť. A dozví-
dáme se také, že se při srovnávacích 
studiích neprokázalo, že ti, kteří prošli 
tréninkem paměti, byli na tom lépe, 
než ti, kteří jej neabsolvovali. Jedna-
lo se o jednu z mála knížek z běžné-
ho nakladatelství mezi záplavou „Jak 
zlepšit paměť“. Lze oponovat, že od 
roku 2003 se vše zkvalitňuje…

MUDr. Tamara Tošnerová
Ambulance pro poruchy paměti 
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policie

Policejní příslušníci se přitom pře-
svědčili, že děti i dospělé ze Čtyřlíst-
ku jejich práce velmi zajímá. Vždyť 
ve škole, doma nebo v sociálně te-
rapeutických dílnách se pravidelně 
seznamují se zásadami bezpečnosti 
v silničním provozu a učí se všemu, 
co je důležité pro jejich bezpečný po-
hyb v ulicích velkoměsta. 

Po této návštěvě se zrodil nápad při-
blížit klientům Čtyřlístku práci po-
licie trochu jinak: přivézt policejní 
techniku přímo mezi ně a ukázat jim, 
jak to všechno funguje. A tak jednoho 
krásného prázdninového dne loňské-
ho roku přijela do zahrady Domova 
Barevný svět skupina sympatických 
příslušníků dopravní policie, kte-
ří přivezli černý Volkswagen Passat 
R36, motocykl Honda 1200 a speci-
ální vůz dopravní policie vybavený 
špičkovou technikou a pomůckami 
pro kontrolu neukázněných řidičů 
jak osobních aut, tak kamionů. Na ta-
kovou událost se přijeli podívat malí 
i velcí ze všech pobytových zařízení a 
stacionářů Čtyřlístku. To bylo oprav-
du něco! 

Každý, kdo chtěl, mohl si všechno vy-
zkoušet: jak se sedí v „rychlém“ Passa-

tu, jak se spouštějí výstraž-
ná světla a sirény, jak se 
měří rychlost, a ti nejod-
vážnější se dokonce mohli 
projet autem po zahradě... 
Samozřejmě se zkušeným 
řidičem za volantem. Mno-
ho obdivovatelů sklízela 
i policejní Honda: kluci a 
děvčata si vyzkoušeli po-
city řidiče rychlého stroje 
a otázky nebraly konce. 
Líbily se také neprůstřelné 
a ochranné policejní vesty, 
policejní dalekohled, váha 
pro kontrolu nákladu kamionů, zkrát-
ka všechno to, o čem mnozí ani netu-
šili, že policisté potřebují ke své kaž-
dodenní tvrdé práci v džungli silniční 
dopravy. Naši hosté tak vřelé přijetí a 

zájem snad ani nečekali, 
a proto rádi slíbili, že brzy 
přijdou znovu a sezná-
mí nás s dalšími zajíma-
vostmi ze světa policejní 
práce.  

Na svůj slib opravdu neza-
pomněli a letos na sklon-
ku července přijeli opět, 
tentokrát s dalším překva-
pením: kromě techniky 

dopravní policie s sebou přivezli tro-
jici speciálně cvičených policejních 
psů. Početnému publiku z řad klientů 
se až tajil dech, když sledovali práci 
psů při zadržování nebezpečného pa-
chatele nebo psí pátrání po výbušni-
ně či drogách. 

Přítomnost zvířat a dopravní policejní 
techniky se nijak nevylučovala. Vždyť 
každý si mohl přijít na své, podle své-
ho zájmu. Cvičení psi vzbuzovali sice 
takový respekt, že se k nim raději ni-

kdo ani přibližovat nechtěl, ale pso-
vodi přivedli i jednoho z přítulnějších 
psích adeptů na příští tvrdou policej-
ní službu, který se dokonce nechal 
s radostí pohladit. 

Všichni se těšíme, že tato 
příjemná spolupráce bude 
pokračovat také v násle-
dujících letech. Možností 
se stále ještě otevírá hod-
ně. Kdo ví, možná nás příš-
tě překvapí návštěva jízd-
ní policie, která v Ostra-
vě patří k těm nejlepším 
v evropském měřítku...

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

ve Čtyřlístku

Přítomnost policie kdekoliv budí respekt a někdy i málo příjemné 
pocity. Přesto jsou situace, kdy tomu může být právě naopak... Již 
více než dva roky trvá oboustranně přínosná spolupráce Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje a ostravského Čtyřlíst-
ku – centra pro osoby se zdravotním postižením. Vše začalo dobro-
volnou sbírkou na polohovací pomůcky, kterou ve prospěch kli-
entů této organizace mezi sebou uspořádali policisté z Krajského 
ředitelství a před Vánoci roku 2008 svůj dar přijeli předat klientům. 
Při této příležitosti přijali naše pozvání, aby si prohlédli největší 
zařízení Čtyřlístku, Domov Barevný svět, což byla ideální možnost, 
jak se blíže seznámit s životními podmínkami lidí se zdravotním 
postižením, kteří zde nacházejí nejen dočasný, ale většinou i trva-
lý domov.  
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