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V průběhu několika měsíců jsem opako-
vaně přednášel sociálním pracovníkům 
v akreditovaném kurzu, jehož absolvová-
ní jim umožní pokračovat v jejich práci. Ně-
kterým kurz zaplatil jejich zaměstnavatel, 
jiní si jej hradili sami, někteří jej navštěvova-
li v době své dovolené „na zotavenou“, pro-
tože jim zaměstnavatel řekl, že když nema-
jí vzdělání, nemají šanci setrvat. Že jej to ne-
zajímá. Pozoruhodné - jedna země, jeden zá-
kon a tolik „možností“! Zjevně se něco ne-
domyslelo. 
Sociálního pracovníka nedělá vzdělání 
samo o sobě. Umět být sociálním pracovní-
kem je dar, promiňte, „dar od boha“, je to ta-
lent, je to výjimečná schopnost a dovednost. 
A jestliže člověk u takové práce vydrží mno-
ho let, je ta náročná práce pro něj i poslá-
ním. Zkušenost je přidanou hodnotou vzdě-
lání a je třeba ji využít a zhodnotit a ocenit. 
Striktní bezvýjimečný požadavek na vzdě-
lání sociálního pracovníka je bizarní už jen 
s ohledem na „velká“ čísla. Tam, kde pod-
le představy a záměru zákona chybí „tisí-
ce“ vysokoškolsky vzdělaných, tam se ročně 
produkují jen desítky absolventů. Bez zku-
šeností, bez praxe. Datum reálného splně-
ní tohoto cíle je nabídleni. Časově náročné 
kurzy to nevyřeší. 
Až bizarní je, když některé dotační či gran-
tové projekty stanoví striktně kvalifikaci so-
ciálního pracovníka i tam, kde jde o makro-
ekonomické a makrosociální programy, ni-
koliv o sociální práci.
Praxe ukazuje na řadu problémů, které to 
vyvolává. Potencionální zaměstnavatel pod-
le zákona „dostatečně“ kvalifikovaného pra-
covníka nepřijme, protože nemá praxi 
a zkušenosti. Nebo protože má vzdělání, 
kterým může své kolegy a nadřízené poten-
cionálně ohrozit. To se týká zejména veřejné 
správy. Není pak divu, že dvě třetiny absol-
ventů jedné katedry sociální práce odchází 
do neziskového sektoru. Nebo je pracovník 
přijat jako překvalifikovaný a zařazen na ne-
adekvátní místo. Nebo je přijat, ale pak by 
měl být zaplacen. Mladého absolventa fi-
nančně předřadí starším a zkušeným a po-
staví ho tak do nepříjemné situace.
A zde je další problém. Zaplatit. Pořád se mi 
vrací vzpomínka na svérázného Brita To-
nyho Lynese, který nám v rámci programu 
Phare na počátku devadesátých let pomá-
hal rekonstruovat sociální systém. Po ukon-
čení jeho mise a oficiálním rozloučení se 
vrátil z vrátnice budovy na naše pracoviš-
tě a naléhavě řekl: „Mládenci, nezapomeňte 
na jednu věc, nenastavujte pro sociální služ-
by a zejména služby rezidenční příliš vysoké 
kvalifikační nároky, nebo to neufinancujete. 
Přestože se britský model stal chybně vzo-
rem pro rekonstrukci systému českého, tato 
zkušenost převzata nebyla. 
Určitě mě nikdo nebude kritizovat, že vzdě-
lání podceňuji. Ale potřebu vzdělání chápu 
především tak, že každý musí být kvalifiko-
ván právě k tomu, co je obsahem jeho práce, 
a tak, aby kvalita jeho práce s rozvojem jeho 
poznání rostla. Snad si někdo při tvorbě no-
vely zákona o sociálních službách uvědomí, 
že by bylo třeba ověřit situaci v praxi, jak ji 
zákon vytvořil, a navrhnout moderní řešení.

Petr Víšek 

Co se vám povedlo v loňském 
roce a co chystáte v letoš-
ním?
Loňský rok byl pro mě přímo na-
bitý událostmi. Krom řady kon-
certů jak se svojí kapelou, tak 
kupříkladu s houslistou Jarosla-
vem Svěceným jsem pro poslu-
chače připravila exkluzivní 3CD 
Zlatá kolekce s výběrem toho 
nejlepšího, co jsem doposud na-
točila. Na prvním CD jsou hity, 
na druhém srdcovky a na třetím 
dueta a tria. Celkem 57 písní, 
které jsem doplnila   novinkami. 
3CD mi pokřtil dramatik Jiří Hu-
bač, Jiřina Bohdalová, Jaroslav 
Svěcený a Tereza Černochová. 
Tento křest se uskutečnil u pří-
ležitosti mých kulatých naroze-
nin a na opravdu velkolepé osla-

vě se sešlo asi 600 hostů, v čele 
s Karlem Gottem. Rok 2010 jsem 
důstojně ukončila 23. prosin-
ce Vánočním koncertem v praž-
ském divadle Hybernia. Letošní 
rok bude tím pádem o něco klid-
nější, ale i tak připravuji vzpo-
mínkovou  knihu  a samozřejmě 
koncerty – živá vystoupení jsou 
moje největší radost.

Vaše maminka žije v Domově 
seniorů v Roudnici n. Labem. 
Jak je tam spokojená?
Moje milovaná maminka trpí Alz-
heimerovou chorobou a tak ně-
kdy přesně neví, zdali spokoje-
ná je, či není. Já jsem naopak 
ráda, že je v Roudnici, protože je 
to pro mě relativně blízko. Nejra-
ději bych ji však měla u sebe, ale 
to bohužel není vzhledem k po-
vaze její nemoci možné. Potře-
buje stálou kontrolu a jistou pra-
videlnost, což při mém povolání 
a tím, že jsem sama (nemám sou-
rozence ani manžela) je zkrátka 
neuskutečnitelné. A toto vše jí 
poskytuje Roudnice.

Co si myslíte o sociálních 
službách a jejich kvalitě?
Pracovat v těchto zařízeních je 
velmi, velmi náročné. Už jen pro-
to, že všichni, kteří se starají 
o staré, nemocné lidi, jsou fi-
nančně málo ohodnoceni, a tak 
samozřejmě mají menší moti-
vaci cokoliv zlepšovat. Poslání 
je sice krásná věc, ale ne každý 
to tak cítí a já se někdy nedivím. 
Uvítala bych však, kdyby v lidech, 
kteří toto povolání vykonávají, 
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Vzdělávat se...
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Už jsem sama 
skoro senior

...říká Jitka Zelenková

(dokončení na str. 3)
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Mnoho našich čtenářů si stěžu-
je, jak je finančně zatěžuje po-
vinné 24hodinové vzdělává-
ní sociálních pracovníků a pra-
covníků v sociálních službách. 
Abych citovala jednu čtenářku:  
„Dle zákona je to povinné, ale 
peníze nám na to nedá nikdo“. 
Jak se MPSV staví k této záleži-
tosti, hodlá tento paragraf ně-
jak novelizovat?

Další vzdělávání pracovníků patří 
mezi běžné požadavky v systémech, 
které jako jednu ze zásadních hod-
not mají kvalitu. Zákonem stano-
vený požadavek vytváří minimální 
standard pro další vzdělávání v so-
ciálních službách. Výběr vhodných 
vzdělávacích aktivit a rozsah nad 
tento rámec je plně v kompeten-
ci zaměstnavatelů. Tuto povinnost 
lze naplnit kombinováním akredito-
vaného vzdělávání, školícími akce-
mi, které organizuje zaměstnavatel 
svými vlastními zaměstnanci nebo 
také stáží. Vzhledem k tomu, že při 
rozpočítání na kalendářní rok je po-
žadavek na dvě hodiny měsíčně, ne-
považujeme jej za nepřiměřený. 

Poskytovatelé často využívají 
z úsporných důvodů tzv. „bo-
nusové“ vzdělávání – seminá-
ře, které organizují dodavatel-
ské firmy. Nechci podceňovat 
kvalitu přednášek a přednášejí-
cích, ale není to v podstatě stej-
ný systém jako „kongresová tu-
ristika lékařů“, proti které teď 
v rámci protikorupční strategie 
brojí ministerstvo zdravotnic-
tví?

MPSV v současnosti obdobnou situ-
aci, jako v případě tzv. „kongresové 
turistiky lékařů“ neřeší, což ovšem 
nevylučuje, že se tímto fenoménem 
nebude nutné v budoucnosti zabý-
vat. Z hlediska žadatele o akredi-
taci vzdělávacích programů nejsou 
dodavatelské firmy jakkoliv omeze-
ny. Důležité je, aby zaměření, rozsah 
a obsah nabízených vzdělávacích 
aktivit odpovídal potřebě procesu 
poskytování sociálních služeb. Na 
druhou stranu v případě, že posky-
tovatel zjistí, že nabízené vzdělává-
ní nenaplňuje jeho požadavky, a to 
zejména nedodržováním deklarova-
ného rozsahu a obsahu nebo nízkou 
kvalitou lektorů, měl by na toto upo-

zornit, a to jak Akreditační komisi 
v případě akreditovaných progra-
mů, tak i další případné zájemce 
o toto vzdělávání z řad poskytova-
telů sociálních služeb. To by mohlo 
být zajímavou rubrikou i pro váš ča-
sopis. 

Mohl byste komentovat výsled-
ky dotačního řízení a zdůvod-
nit mnohdy propastné (i několi-
kanásobné) rozdíly mezi jednot-
livými poskytovateli, kteří jsou 
jinak srovnatelní co do cílové 
skupiny, počtu klientů i druhu a 
rozsahu poskytovaných služeb?

Prosté srovnání dvou poskytovate-
lů na základě například počtu lůžek 
není možné. Do rozhodování o výši 
dotace vstupuje mnoho dílčích uka-
zatelů, které je nutné zohlednit. Do-
mníváme se také, že není možné, 
aby zejména u lokálních poskytova-
telů byl proces posuzování prováděn 
pouze na národní úrovni a proto již 
několik let v tomto procesu hrají vý-
znamnou roli krajské úřady, které 
své území znají velmi podrobně. Od-
povědnost za správné zhodnocení 
potřebnosti a za návrh výše dotace 
v mezích objemu prostředků je plně 
na příslušných krajských úřadech. 

Má MPSV propočteno, jak zvý-
šení sazby DPH ovlivní náklady 
poskytovatelů sociálních slu-
žeb? Jaká opatření v této sou-
vislosti navrhujete? 

MPSV se touto otázkou zabývá a až 
následně budeme informovat veřej-
nost a média. 

Mohl byste charakterizovat 
hlavní myšlenky připravované 
novely zákona o sociálních služ-
bách v souvislosti s připravo-
vaným sjednocením výplatního 
místa všech sociálních dávek?

V těchto dnech je do meziresortní-
ho připomínkového řízení předlože-
na novela zákona o sociálních služ-
bách v rámci budování jednotného 
výplatního místa. Tato novela v zá-
koně o sociálních službách mění ze-
jména část týkající se příspěvku na 
péči, a to v několika ohledech. Zá-
sadní změnou pro obce je, že agen-
da příspěvku na péči z obcí přechá-
zí po 1. 1. 2012 na krajské úřady prá-

ce. V rámci změn systému příspěvku 
na péči se dále mění systém posuzo-
vání závislosti na péči druhé osoby 
LPS. Při hodnocení schopnosti zvlá-
dat základní životní potřeby se bude 
hodnotit funkční dopad dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu na 
schopnost zvládat základní životní 

potřeby.  Další zásadní změnou, kte-
rá je dělána v kontextu jednotného 
výplatního místa, je změna způso-
bu výplaty dávek, tedy i příspěvku na 
péči. Zavádí se elektronický platební 
prostředek, který příjemci příspěv-
ku zabezpečí veškerý komfort rozho-
dování o zajištění potřebné péče, ale 
pouze bezhotovostní formou.  Tímto 
opatřením se zefektivní využití vyna-
kládaných prostředků v této oblasti. 

V oblasti sociálních služeb se mění 
systém úhrad, a to zejména tím, 
že se ruší povinný zůstatek. Jako 
ochrana zůstává stanovování maxi-
málních stropů pro úhradu za jed-
notlivé základní činnosti v provádě-
cím právním předpise.  Další zásad-
ní změnou v této oblasti je přesun 
výkonu inspekce sociálních služeb 
z krajských úřadů na krajské úřady 
práce. Registrace a plánování – tedy 
funkce tvorby sítě zůstávají na úrov-
ni krajů a obcí. Součástí novely jsou 
i některá zpřesnění, která se týkají 
například pravidelného ročního vy-
kazování dat o poskytovaných služ-
bách nebo definování pojmů, jako 
stáž nebo školicí akce.                (red)

Na otázky Rezidenční péče odpovídá Mgr. Petr Hanuš, 
vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb 

Aktuálně z MPSV
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vítězil někdy zdravý rozum a vcítění se nad různými 
nařízeními, zákony a prací „od – do“. Já myslím, že se 
v Roudnici snaží.

Co soudíte o postoji veřejnosti ke starým a zdra-
votně postiženým?
Veřejnost je stále zaplavována „mládím“ ze všech stran. 
Jako kdyby stáří byla smrtelná choroba. To se prostě 
nenosí! Kdo chce být úspěšný, musí být mladý, krásný, 
vzdělaný, sportovec, tak trochu robot. Myslím si, že děti 
by měly být od útlého dětství vychovávány ve velké úctě 
a lásce ke starým lidem. 

Pravidelně se účastníte různých charitativních 
koncertů. Děláte nějaká vystoupení i pro seniory 
– v jejich zařízeních?
Ano, ráda pomohu tam, kde je to potřeba, ale více budu 
vážit své kroky v charitě, aby to opravdu mělo význam. 
Pro seniory se toho dělá dle mého názoru málo a pro ně 
budu nápomocná, jak jen to bude možné. Vždyť už jsem 
sama skoro senior (smích...).

(lk)
Foto: Lenka Hatašová

Už jsem sama 
skoro senior

...říká Jitka Zelenková
(dokončení ze str. 1)

Více informací: www.ede2011.com
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REDAKČNÍ INFORMACE

Máte zájem dostávat více čísel 
Rezidenční péče? 
Objednejte si zasílání libovolného počtu čísel jen za ná-
kladovou cenu a poštovné. Předplatné můžete objednat 
i v průběhu kalendářního roku, vyfakturujeme vám jen 
odebrané časopisy. 
Jeden výtisk vám samozřejmě budeme zasílat zdar-
ma i nadále!

Objednávkový formulář najdete na 
www.rezidencnipece.cz, nebo nás kontaktujte osobně.
Tel.: 271 748 312, 271 747 313, 
e-mail: info@marcom-praha.cz 

Ceny:
Roční předplatné na 1 ks navíc 253 Kč
 2 ks navíc 429 Kč
 3 ks navíc 517 Kč
 4 ks navíc 528 Kč
Od 5 ks navíc roční platba 120 Kč za každé číslo 
– příklad 8 ks x 120 Kč.
Ceny jsou včetně DPH a platí do konce roku 2011.

Aktualizace adres:
Na našich webových stránkách www.rezidencnipece.cz si 
můžete jednoduchým způsobem zaktualizovat doručova-
cí adresu. Prosím, pokud neodpovídá jen název zařízení, 
raději údaje zaktualizujte. I tak asi občas pošta některé 
z čísel nedoručí. Pokud se vám to stane, napište a my vám 
chybějící číslo zašleme dodatečně. Za služby České pošty 
se můžeme jen omluvit.
Rezidenční péče vychází v březnu, červnu, září a prosinci.

Uvítáme vaše náměty, čemu by se měl časopis víc vě-
novat. Rádi otiskneme vaše příspěvky a komentáře. 
Tvář tohoto časopisu děláte vy! 
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Časopis Rezidenční péče v příš-
tím čísle přinese podrobnou ana-
lýzu výsledků dotačního řízení. 
Nyní vás ale chceme upozornit 
na publikaci Výzkumného ústavu 
práce a sociálních věcí Poskyto-
vání sociálních služeb pro senio-
ry a osoby se zdravotním posti-
žením, která se kromě jiného za-
bývá vlivem dotací na efektivnost 
sociálních služeb. Byť byla na-
psána již v roce 2009, navrhovala 
již celou řadu kroků, která by ře-
šila současný neuspokojivý stav. 
Z kapitoly 5. Návrhy opatření ci-
tujeme autora doc. Ing. Ladislava 
Průšu, CSc.

Z dříve realizovaných analýz výsled-
ků dotačního řízení mj. vyplynu-
lo, že míra přiznané podpory je vý-
razně diferencována podle typu or-
ganizace a jejího zřizovatele a že je 
i výrazně regionálně diferencována. 
Tyto údaje svědčí o tom, že v rámci 
dotačního řízení došlo v uplynulých 
letech k porušení základních princi-
pů dotačního řízení. Existující roz-
díly ve výši poskytnuté dotace mezi 
jednotlivými kraji se zcela jistě pro-
jevují - i díky poskytování sociálních 
služeb na smluvním principu – v roz-
dílné výši úhrady uživatele služby 
při čerpání srovnatelného typu služ-
by v jednotlivých krajích.
Lze se rovněž domnívat, že finanční 
prostředky v rámci dotačního říze-
ní byly doposud orientovány na kry-
tí důsledků nepříliš šťastně stano-
vených přechodných ustanovení zá-
kona a nikoli na potřebnou transfor-
maci celého systému sociálních slu-
žeb, zejména na podporu rozvoje te-
rénních sociálních služeb. V tomto 
kontextu je zřejmé, že řešení, které 
bylo zvoleno v rámci přípravy věcné-
ho záměru zákona o sociální pomo-
ci na přelomu let 1997 a 1998, kdy 
se předpokládalo, že všichni obyva-
telé pobytových zařízení dostanou 
v okamžiku nastartování nového 
systému financování sociálních slu-
žeb ze zákona přiznán příspěvek na 
péči v nejvyšší výměře, bylo podstat-
ně efektivnější. Ačkoli na jedné stra-

ně by bylo na příspěvku na péči vyna-
loženo více finančních prostředků, 
finanční prostředky v rámci dotační-
ho řízení by bylo možno použít k roz-
voji chybějících terénních sociálních 
služeb a tak nastartovat transforma-
ci celého tohoto systému.
Závislost na poskytnutí dotace brá-
ní samotnému rozvoji sociálních 
služeb. Všechna navrhovaná opatře-
ní je proto nutno spatřovat v odstra-
nění závislosti poskytovatelů soci-
álních služeb (především služeb so-
ciální péče pro seniory a zdravotně 
postižené občany) na přiznání dota-
ce ze státního rozpočtu nebo z roz-
počtu zřizovatele. Vedle výše uvede-
ných návrhů týkajících se úprav v ob-
lasti příspěvku na péči proto v úva-
hu připadají především tato řešení:

• zrušení maximální výše úhrad za 
pobyt a stravu v pobytových a am-
bulantních zařízeních a za jednot-
livé úkony v oblasti terénních soci-
álních služeb, 

• důsledné uplatňování vyživova-
cích povinností dětí ke svým ro-
dičům tak, aby uživatelé služeb 
- především v domovech pro seni-
ory - platili za poskytované služ-
by spolu s přiznaným příspěvkem 
na péči a úhradou ošetřovatelské 
a rehabilitační péče ze zdrojů 
zdravotních pojišťoven skutečnou 
výši provozních nákladů daného 
zařízení (vč. přiměřeného zisku),

• poskytování věcné pomoci ve for-
mě půjčky v rámci systému pomo-
ci v hmotné nouzi těm uživatelům 
sociálních služeb, kteří jsou osa-
mělí a jejichž děti nemají dostatek 
finančních prostředků na úhra-
du nákladů potřebných sociálních 
služeb (po úmrtí uživatele služby 
by se pověřený obecní úřad ve své 
přenesené působnosti stal účast-
níkem dědického řízení a pokud 
by se výše uvedené skutečnos-
ti v jeho rámci potvrdily, půjčka 
by se účetně „převedla na dávku“, 
v opačném případě by poskytnu-
tou půjčku museli do výše dispo-
nibilních zdrojů uhradit dědicové),

• důsledné vytvoření „zrcadla“ v pra-

vidlech pro poskytování sociál-
ních služeb ve zdravotnických za-
řízeních a ošetřovatelské a reha-
bilitační péče v pobytových zaříze-
ních sociálních služeb (povinná re-
gistrace zdravotnických zařízení 
pro poskytování sociálních služeb 
a definování standardů kvality je-
jich poskytování, výplata příspěv-
ku na péči klientům i při jejich 
dlouhodobém pobytu v registrova-
ném zdravotnickém zařízení),

• výplata příspěvku na péči v pe-
něžním vyjádření pouze těm pří-
jemcům, jímž byl přiznán příspě-
vek ve III. nebo IV. stupni závislos-
ti a péči jim poskytuje rodinný pří-
slušník nebo blízká osoba, která 
v důsledku takto poskytované 
péče je evidována buď jako neza-
městnaná osoba na úřadě práce 
nebo jako osoba poskytující péči. 

Přijetí všech výše uvedených opat-
ření by zcela jednoznačně vytvo-
řilo motivační prostředí pro roz-
voj všech typů služeb sociální péče 
a pro širší zapojení nových subjek-
tů (vč. zahraničních) do systému po-
skytování těchto sociálních služeb. 
Došlo by k liberalizaci celého systé-
mu služeb sociální péče, přiznáním 
příspěvku na péči a podmínění jeho 
výplaty poskytnutím sociální služby 
(alespoň ve větší části) od registro-
vaného poskytovatele by byla vytvo-
řena poptávka po službách, která 
by podle tržních principů vytvořila 
nabídku nových sociálních služeb, 
došlo by k jejich diferenciaci (např. 
v oblasti pobytových služeb od chu-
dobinců po moderní jednolůžko-
vé „hotely“ s kompletními služba-
mi při samozřejmém dodržování zá-
konem nově definovaných minimál-
ních standardů).

Citováno z práce Výzkumného ústavu 
práce a sociálních věcí: Poskytování 
sociálních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením - závěrečná 
zpráva o řešení projektu; Analýza a pro-
gnóza potřeb poskytování sociálních 
služeb pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, r. 2009.

Výsledky letošních dotací poskytovatelům sociálních služeb zarážejí velkými dispro-
porcemi. Když si porovnáte výši dotací podle jednotlivých krajů, tak v přepočtu výše 
dotace na 1000 obyvatel jsou zde až trojnásobné rozdíly. A pokud porovnáte konkrétní 
zařízení, srovnatelná co do kapacity a typu poskytovaných služeb, zjistíte, že výše do-
tací na lůžko ve srovnání s celostátním průměrem osciluje od nuly až na sedminásobek. 

Závislost 
na dotacích

Publikaci v celém rozsahu jsme se svolením VÚPSV umístili na www.rezidencnipece.cz

brání 
rozvoji 

sociálních 
služeb
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Kdy Brusel skočí na krk
S Y S T ÉM U  D OTACÍ  S O CI Á L N Í CH  S L U Ž E B  V  ČR?

V loňském roce byl zahájen individu-
ální projekt MPSV s názvem „Podpo-
ra procesů v sociálních službách.“ 
Cílem jeho první fáze je prý nalézt 
odpověď na otázku, zda je součas-
ný systém financování sociálních 
služeb v souladu se soutěžním prá-
vem Evropské unie. (Já sice nechá-
pu, proč se má hledat odpověď na 
věci, které se mi zdají být zřejmý-
mi, ale asi má nechápavost souvisí 
s mou právní ig-
norancí.)
V rámci zmíně-
ného projektu 
zpracovala Unie 
zaměstnavatel-
ských svazů stu-
dii Analýza so-
ciálních služeb 
obecného zájmu. Pro právníka bude 
zřejmě tento rozbor lahůdkou, bude 
se rozplývat nad tím, jak „zaumně“ 
autoři kroutí své větičky. Právníkům 
tedy vřele doporučuji k přečtení.
Autoři konstatují, že v evropském 
právu nejsou sociální služby obec-
ného zájmu definovány. To ovšem 
neznamená, že by se jiné institu-
ce EU o tuto definici již nepokouše-
ly. Např. ve studii Evropské nadace 
pro zlepšování životních a pracov-
ních podmínek byly sociální služby 
obecného zájmu charakterizovány 
následovně (Pillinger 2001): „...jsou 
poskytovány placenými pracovními 
silami (a v některých případech bez-
platně činnými dobrovolníky a ro-
dinnými příslušníky), aby plnily soci-
ální úkoly obecného zájmu, jsou re-
gulovány, financovány nebo posky-
továny lokálními, nebo regionální-
mi vládami v oblastech zdraví, vzdě-
lávání, sociálních služeb, bydlení, 
zaměstnání a sociální bezpečnosti.“
Autorům jde samozřejmě o služby 
obecného zájmu hospodářské po-
vahy, protože pouze v této sféře se 
musí dodržovat právní normy sou-
těžního práva EU. V souladu s reali-
tou také autoři konstatují, že většina 
sociálních služeb obecného zájmu 
lze označit za služby hospodářské.
V dalším textu autoři dovozují, že 
v ČR existuje trh sociálních služeb 
( jeho socialistickou deformaci, ne-
chávají samozřejmě stranou, jakož 
i fakt, že tato deformace je posílena 
platným zákonem o sociálních služ-
bách) a že na tomto trhu poskytují či 
mohou poskytovat sociální služby 
i subjekty z jiných členských států 
EU. (Pokud je mi známo, tak zatím 
tyto subjekty své záměry podnikat 
v oblasti sociálních služeb v ČR ne-
realizovaly, jelikož se jim nelíbilo 
právní prostředí, např. podmínky re-
gistrace, nadměrná ingerence státu 

a vyšších samosprávních celků, způ-
sob přidělování dotací atd.)
Následuje rozbor, zda dotace sociál-
ních služeb v ČR splňují tzv. „Altmar-
ská kritéria.“
Tato kritéria rozhodují  o tom, zda 
se při financování z veřejných zdro-
jů jedná o vyrovnávací platbu nebo 
o státní podporu, podléhající notifi-
kaci Evropskou komisí.
Závěr je vcelku předvídatelný. Já si 

myslím, že sys-
tém dotací ne-
splňuje „Altmar-
ská kritéria“ ani 
v jedné ze čtyř 
základních pod-
mínek. (Stručně: 
1. příjemce veřej-
né platby musí 

být jasně vymezeným způsobem po-
věřen poskytováním služby veřejné-
ho zájmu, 2. ukazatelé pro kalkulaci 
vyrovnávací platby musí být 
stanoveny předem objektiv-
ním a transparentním způ-
sobem, 3. výše vyrovnávací 
platby  nesmí překročit  ná-
klady poskytovatele služby 
po odečtení příjmů z plně-
ní závazku veřejné služby a 
přičtení přiměřeného zisku, 
4. poskytovatel veřejné služ-
by musí být vybrán v soula-
du s procesem zadávání ve-
řejných zakázek na základě 
transparentního řízení.) Ci-
tování právní odborníci jsou  
při hodnocení plnění „Alt-
marských kritérií“ poněkud 
mírnější, nicméně konsta-
tují, že mezi registrovanými 
poskytovateli sociálních slu-
žeb neexistuje řádná hospo-
dářská soutěž, jak požadu-
je evropské právo a že dota-
ce sociálních služeb jsou ve-
řejnou podporou. Odtud je 
už jen drobný krůček k dal-
šímu závěru, že poskytová-
ní dotací sociálním službám 
bez notifikace Evropskou ko-
misí pravděpodobně není v souladu 
s aquis communautaire. (Slůvko 
pravděpodobně bych vynechal, ale 
právníci jsou holt opatrní.)
A konečně lahůdka na závěr. Velmi 
zajímavá je otázka, zda se subjek-
ty veřejné správy mohou poskyto-
váním dotací dopouštět nekalosou-
těžního jednání. Zdá se mi, že au-
toři jsou spíše nakloněni ke kladné 
odpovědi, byť vykroužené právní pi-
ruety jsou tak spletité, že si čtenář 
může odpovědět dle libosti či v sou-
ladu s vlastním názorem.
Podíváte-li se na výsledky dotační-
ho řízení, zjistíte obrovský nepoměr 

mezi dotacemi poskytovatelům s po-
dobným počtem klientů i druhem 
a rozsahem poskytovaných služeb. 
Nekalosoutěžní jednání MPSV i jed-
notlivých krajů bych považoval za pro-
kázané. Teď už lze jen čekat, kdy se 
někdo vzmuží a půjde si stěžovat do 
Bruselu.
Samozřejmě, že existuje jednodu-
ché, leč nelehké řešení jak z kono-
pí. Zrušit dotace a ušetřené peníze 
převést do příspěvku na péči. Od-
stranit cenovou regulaci a usnadnit 
vstup nových poskytovatelů na trh. 
Minimalizovat míru státní ingeren-
ce. Prostě místo deformovaného so-
cialistického trhu sociálních služeb 
uvolnit cestu pro trh skutečný.
Leč takový přístup nelze od pseudo-
pravicových partají očekávat. Spí-
še se bude dále bádat, budou se pla-
tit vysoké honoráře za nepochybně 
skvělé právní služby a dotace se ma-

ximálně přenesou na krajskou úro-
veň (kdo ví jestli vůbec), přičemž 
systém jejich rozdělování bude stá-
le trpět stejnými nemocemi.

Lit.:
Prošková E., Dostál O. a kol.: 
Analýza sociálních služeb obecného zá-
jmu, Unie zaměstnavatelských svazů, 
Praha 2010
Pillinger J.: 
Quality in social public services, Lu-
xemburg, Amt für Amtliche Veröffent-
lichungen der Europäischen Gemein-
schaften 2001

Ing. Vladimír Hanzl

Analýza sociálních služeb obecného zájmu je se svolením autorů umístěna na www.rezidencnipece.cz

Velmi zajímavá je otázka, zda 
se subjekty veřejné správy 

mohou poskytováním dotací 
dopouštět nekalosoutěžního 

jednání.
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Problematikou plánování rozvoje 
sociálních služeb se již delší dobu 
zabývám, ať už jde o aktivity v rám-
ci občanského sektoru, tak i o moji 
praxi ve státní sféře, coby tehdejší 
koordinátor plánování rozvoje soci-
álních služeb na úrovni kraje. Obec-
ným problémem samotného pláno-
vání je jeho nízká autorita a často 
i malá politická atraktivita. Jedná se 
o vcelku mladý koncept vycházející 
z demokratických nástrojů v rámci 
rozvoje občanské společnosti.
V současné době Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí připravilo dlou-
ho očekávaný Národní plán rozvoje 
sociálních služeb pro období 2011 
až 2016. Jedná se o první koncepční 
materiál tohoto rázu od té doby, kdy 
zákon o sociálních službách vstou-
pil v účinnost. Přestože od této doby 
uplynuly čtyři roky, po které mohlo 
MPSV plán připravovat, kvalita stra-
tegického elementu tomu neodpo-
vídá. V tomto krátkém komentá-
ři bych chtěl poukázat na základní 
problémy, které nutně vyvstávají při 
jeho zevrubnějším zkoumání.
Dříve než se dostanu ke konkrétním 
oblastem výše zmíněného dokumen-
tu, dovolte mi zmínit několik základ-
ních problémů. Jedná se zde zejmé-
na o dosavadní nedostatečné legisla-
tivní ukotvení plánování rozvoje so-
ciálních služeb na jednotlivých úrov-
ních státní správy a samosprávy. 
Týká se to především role Minister-
stva práce a sociálních věcí. Zatím-
co obce (i když za současné právní 
úpravy nemusí střednědobě pláno-
vat, viz § 94 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů) mají za povinnost 
zjišťovat potřeby, které se objevu-
jí na jejich území, zajišťovat dostup-
nost sociálních služeb a spolupraco-
vat s krajem na zpracovávání střed-
nědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb. Kraje jsou povinné (dle § 95 
výše zmíněného zákona) nejen či-
nit obdobné úkony jako výše zmíně-
né obce, ale musí zpracovávat střed-
nědobé plány rozvoje sociálních slu-
žeb. Tyto plány by měly být stěžej-
ním materiálem při vyjednávání 
a získávání finančních prostředků 
ze státního rozpočtu na zajištění 
běžného provozu sociálních služeb.
Jaké povinnosti tedy má MPSV? Ná-
sledující § 96 zákona o sociálních 
službách hovoří za vše! Povinnosti 
zde prakticky neexistují. MPSV sice 
má za povinnost zpracovávat střed-

nědobý národní plán rozvoje sociál-
ních služeb za účasti krajů, zástup-
ců poskytovatelů sociálních slu-
žeb a dalších zástupců. Nicméně 
od účinnosti tohoto zákona před-
ložilo MPSV teprve svůj první „Ná-
rodní plán“, který bohužel postrá-
dá základní znaky strategického do-
kumentu a není v přímém souladu 
s dosud doporučovanými postupy 
pro zpracování obdobných doku-
mentů na nižších úrovních samo-
správ. Například zde chybí odpověd-
nost za jednotlivá opatření, finanč-
ní náklady a jasně stanovené ná-
stroje, kterými bude cílů dosahová-
no. Zatím mi není zcela zřejmé, proč 
je nutné takto náhle a rychle schva-
lovat národní plán sociálních služeb 
bez širší a dlouhodobější odborné 
diskuze. Proč není tento proces ote-
vřený všem zúčastněným? Z jaké-
ho důvodu není vytvořena praktic-
ky žádná občanská a participativní 
rozmluva?
Domnívám se, že nedostačující způ-
sob zpracování není jistě způso-
ben vinou nedostatečné odbornost 
úředníků MPSV, které osobně znám, 
a u velké většiny si vážím jejich kva-
lifikovanosti či zapálení pro danou 
věc. Tento materiál spíše napoví-
dá, že byl vytvořen ve velkém spě-
chu, bez odborné diskuze či spolu-
práce koordinátorů plánování roz-
voje sociálních služeb na úrovni kra-
je. Samotný krátký připomínkovací 
proces nepovažuji za důkaz propra-
covaného systému participačních 
metod či deliberativní demokracie. 
Ano, v této souvislosti je na nutné na 
obranu MPSV říci, že tento proces je 
pak značně zdlouhavý a náročný na 
personální zabezpečení či finanční 
stránku. Přesto jsem zastáncem ote-
vřeného procesu napříč celým spek-
trem všech zúčastněných. Měli by-
chom se více poučit z konceptů stra-
tegického rozvoje například Velké 
Británie či Nizozemí. Nicméně ne-
ztrácím naději, že v budoucnu k těm-
to propracovaným demokratickým 
postupům dojdeme. Třebaže za de-
set či dvacet let. 

Komentář č. 1: V úvodu tohoto do-
kumentu se MPSV odvolává na spo-
luautorství pracovní skupiny, která 
byla pro tento účel sestavena v roce 
2010. Bohužel jsem jako krajský ko-
ordinátor (do konce roku 2010) od 
MPSV nedostal žádnou informaci 
o sestavování takovéto pracovní 

skupiny, a pokud vím, tak ani ko-
legové či kolegyně z ostatní krajů. 
K takto důležitému materiálu by se 
měli vyjadřovat či spolupracovat od-
borníci (úředníci) krajských samo-
správ a nikoli až k dokončenému do-
kumentu v rámci minimálního při-
pomínkovacího řízení.

Komentář č. 2: Celý materiál po-
strádá propracovanou strategickou 
stránku. Autoři neumí rozlišit cíle od 
nástrojů k naplňování definovaných 
„ne-cílů“. V tomto kontextu si nedo-
vedu představit, jakým způsobem 
bude tento plán nejen naplňován, 
ale i následně evaluován. Všechny 
základní nástroje pro naplňování 
konceptu strategického plánování 
zde přicházejí vniveč. 
 
Komentář č. 3: MPSV často vyčí-
tá krajským střednědobým plánům 
nekoncepčnost, malou konkrét-
nost při stanovování cílů, opatření 
či nástrojů, nejasně vymezené me-
tody měřitelnosti či nastavení prů-
běžných indikátorů při realizaci da-
ného střednědobého plánu. Při po-
minutí výtek viz komentář č. 2, Ná-
rodní plán prakticky nikoho k niče-
mu nezavazuje, nic konkrétního ne-
stanovuje a adekvátně nereaguje na 
potřeby. Na druhou stranu chápu, 
že je velmi obtížné vycházet z kraj-
ských plánů, jestliže nejsou předem 
dány mantinely a kritéria, na zákla-
dě kterých by měly být sestavovány 
krajské plány. Díky tomu jsou kraj-
ské plány velmi rozdílné, staví na ji-
ných informačních zdrojích a dají se 
tak velmi těžko sumarizovat do jed-
noho konkrétního národního plánu. 

Odkaz na text Národního plánu rozvoje sociálních služeb 2011 – 2016 najdete na www.rezidencnipece.cz

KOMENTÁŘ K NAVRHOVANÉMU NÁRODNÍMU PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PRO OBDOBÍ 2011 – 2016

Uspěchaný Národní (ne)plán
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Doufejme, že projekt „Podpora pro-
cesů v sociálních službách“ v rámci 
aktivity č. 5 toto hledisko vyřeší.

Komentář č. 4: Abych pouze nevy-
týkal, tak v části č. 5 (NPRSS 2011 
až 2016) je důležité legislativní hle-
disko, které je nutné v rámci roz-
voje návaznosti podporovat. Jed-
ná se o zavedení povinnosti komu-
nitně plánovat i na úrovni obcí celé-
ho území obce s rozšířenou působ-
ností. Na tento aspekt krajští koor-
dinátoři často upozorňují, a osobně 
doufám, že se MPSV podaří prosa-
dit legislativní změnu zákona o so-
ciálních službách (zejm. ve vztahu 
k § 94). Doufejme, že tato změna 
bude Parlamentem ČR schválena. 
V této konotaci je nutné, aby se 
i zvýšila finanční podpora nejen pro 
obce, ale i pro kraje, a to zejm. z ob-
lasti OP LZZ na maximum a stejně 
tak i zvýšení kvalifikace hodnotitelů 
žádostí o finanční podporu pro tuto 
specifickou oblast. 

Komentář č. 5: NPRSS 2011–2016 
se odvolává v části 6. na zvýšení 
kvalifikace inspektorů sociálních 
služeb. Je zřejmé že MPSV v rámci 
připravované tzv. velké novely zá-
kona o sociálních službách připra-
ví pro krajské inspektory nové in-

stitucionální zařazení. Do této chví-
le bylo hlavním problémem získat fi-
nanční podporu nejen na přenesený 
výkon státní správy včetně prostřed-
ků na vzdělávání, jelikož přerozdě-
lené finance krajům nebyly nijak vá-
zané v rámci výše popisovaných čin-
ností. Tuto praxi je nutné změnit, 
a to prakticky ve všech oblastech 
sociálních služeb na úrovni krajů či 
obcí. Druhou možností je legislativ-
ní změna, kde bude taxativně urče-
no, jakým systémem vzdělávání bu-
dou muset inspektoři sociálních slu-
žeb procházet. 
Dalším aspektem je nutnost razant-
ního zvýšení počtu inspektorů. Na-
příklad ve Středočeském kraji, při 
počtu více než 600 sociálních slu-
žeb a 4 inspektorů, by samotné in-
spekce trvaly více než 52 let. 

Komentář č. 6: Systém financování 
je otázka sama pro sebe. Do dneš-
ní doby není zřejmý způsob přenese-
ní úkolů v rámci způsobů financová-
ní na kraje viz § 101 písm. a) zákona 
o sociálních službách, který by měl 
vejít v účinnost 1. 1. 2012. 
V rámci této části se nechci blíže vy-
jadřovat k tomuto zásadnímu pro-
blému, jelikož je zde zatím mnoho 
neznámých veličin. Navíc problema-
tika financování a její provázanost 

se střednědobým plánováním kra-
jů by musela být podrobena nároč-
nější analýze. Obecným problémem 
je váha samotných střednědobých 
plánů a nastavení jasně daných kri-
térií pro posuzování finanční nároč-
nosti sociálních služeb. Díky tomu 
se tak poskytovatelé sociálních slu-
žeb dostávají do každoročních pro-
blémů, kdy neví, jaké prostředky zís-
kají v nadcházejícím období. Jed-
nou z možností by mohlo být zavede-
ní víceletého financování, o kterém 
se již dlouho debatuje, nebo systém 
úhrad za provedené úkony za péči 
v obdobném systému, jako je to 
u plateb z veřejného zdravotního po-
jištění. 

Doufejme tedy, že připravovaná no-
velizace zákona o sociálních služ-
bách vyřeší alespoň některé z těch-
to nastíněných aspektů. Stejně tak 
i započaté evropské projekty MPSV, 
které by měly mnohé palčivé oblas-
ti v sociálních službách řešit. Vždyť 
služby veřejného sektoru, jejich pod-
pora a rozvoj ukazují na rozvinutost 
a kvalitu demokratického systému 
každé země.

Bc. David Pospíšil, DiS.
e-mail: pospisil.d@email.cz
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Zajímavou studii na téma uvedené v názvu článku zpracovali Libor Dušek a Petr Jánský. 
Kvantifikace dopadu změn na rodinné rozpočty vychází z analýzy dat Statistiky rodin-
ných účtů Českého statistického úřadu. Vyhodnocení se tedy opírá o skutečné úda-
je skutečných domácností. Autoři bohužel tato data přijímají bez výhrad, což mi tro-
chu vadí, neboť je již léta známo, že rodinné účty mají své metodické problémy, jejichž 
rozbor by ovšem překročil zaměření tohoto článku. Proto připomenu asi jednu z nejvý-
znamnějších výhrad: rodinné účty nezahrnují domácnosti nejchudší a ani ty nejbohatší 
a dále má vybraný vzorek vůči celku populace jistý „intelektuální posun“, protože zpra-
vodajské domácnosti musí mít schopnost vyplňovat poměrně komplikovaný formulář.

PRAVDĚPODOBNÝ VLIV
ZVÝŠENÍ DPH

NA DOMÁCNOSTI 
A VEŘEJNÉ ROZPOČTY

S uvedenými výhradami lze připo-
menout některé základní výstupy ci-
tované studie. Za předpokladu zvý-
šení sazby DPH na 20 % a snížení 
sociálního pojištění placeného za-
městnavatelem o 1,8 %:
- Reálně příjmy průměrné domác-

nosti klesnou o 1 %, což činí 
289 Kč za měsíc. (Skutečnost 
bude  pravděpodobně horší.)

- Důchodcům bude v důsledku valo-
rizace důchodů změna DPH kom-
penzována v plné výši. (V tom-
to případě ovšem autoři nevza-
li v úvahu pravděpodobný po-
sun mezi termínem zvýšení DPH 
a následnou valorizací důchodů.)

- Nejchudší pětině domácnos-
tí klesnou reálné příjmy o 2,5 % 
a nejbohatší pětině o 1 %. (V reá-
lu bude rozdíl mezi „bohatými“ a 
„chudými“ domácnostmi pravdě-
podobně mnohem vyšší – viz výše 
uvedená metodická výhrada.)

- Navrhované výjimky, u nichž má 
být zachována 10 % DPH, zmírňu-
jí dopad na průměrnou domác-
nost pouze o 60 Kč měsíčně. Ná-
klady na správu komplikovaněj-
šího systému DPH z národohos-
podářského pohledu značně pře-
vyšují očekávané přínosy pro do-
mácnosti. Je tedy evidentní, že 
jednotná sazba DPH bez výjimek 
by byla ekonomicky účelnější. 

Autoři studie se rovněž zabývají dopa-
dy zvýšení DPH a snížení pojistného 
na veřejné rozpočty. A tyto dopady se 
velmi podstatně týkají i poskytovatelů 
sociálních služeb, zejména pak PZSS.
Vládou navrhované změny by měly 
snížit deficit veřejných rozpočtů 

o 30 miliard Kč. Zvýšení DPH prý při-
nese 47 miliard ( již se započtením 
valorizace důcho-
dů a zvýšení cen ná-
kupů veřejných in-
stitucí) a 2 miliardy 
dodají ostatní efek-
ty včetně úspor na 
mzdových nákla-
dech veřejného sek-
toru. Nižší výběr po-
jistného by měl na-
opak přispívat ke 
zvýšení deficitu veřejných rozpočtů 
19 miliardami Kč.
Za předpokladu, že 50 % lidí využije 
možnost převést část pojistného do 
penzijních fondů, objeví se v průběž-
ném systému díra o objemu 18 mi-
liard. Této díře se eufemisticky říká 
transformační náklady důchodové 
reformy. Jak si snadno spočítáte, vý-
nosy ze zvýšení DPH překračují trans-
formační náklady o cca 12 miliard Kč. 
Autoři očekávají přerozdělení peněz 
v rámci veřejných rozpočtů o přibliž-
ně 13 miliard od státního rozpočtu 
k jiným subjektům veřejného sekto-
ru. (Domnívám se že tyto jiné sub-
jekty budou potřebovat víc, zejména 
subjekty typu PZSS.)
Suma sumárum je navrhované zvý-
šení DPH příliš razantní. Zbytečně za-
tíží domácnosti a může mít negativní 
dopad nejen na životní úroveň obyva-
telstva, ale i na celkový ekonomický 
růst. Očekávat, že konkurence bude 
částečně eliminovat dopady zvýšení 
DPH, je podle mého názoru iluzorní. 
Autoři tvrdí, že u veřejného sektoru 
mají nákupy zboží a služeb nižší po-
díl než u domácností a že změny DPH 
se tudíž v nákladech veřejného sek-

toru projeví mírněji než v nákladech 
domácností. To je samozřejmě v glo-

bálu pravda, ale jak 
se právem říká, ďá-
bel je skryt v detai-
lu. Právě PZSS patří 
mezi ty instituce, u 
nichž bude mít zvý-
šení DPH velmi ne-
gativní dopad. Dou-
fejme jen, že MPSV 
již pilně pracuje na 
propočtech těchto 

dopadů a na návrhu opatření, jak 
tento dopad minimalizovat. 

Překvapení na závěr:
Zdá se, že v této zemi se nemění nic 
rychleji než záměry její koaliční vlá-
dy. Odpor veřejnosti vůči navrženým 
změnám, nejpregnantněji vyjádře-
ný v článcích pana prezidenta, nepo-
chybně přispěl k tomu, že  podle no-
vých rozhodnutí v r. 2012 nižší sazba 
DPH stoupne na 14 % a od 1. 1. 2013 
bude DPH sjednocena na 17,5 %. Dů-
sledky zvýšení DPH budou více rozlo-
ženy v čase a posléze částečně kom-
penzovány poklesem základní sazby. 
Dopady na rodinné a veřejné rozpoč-
ty budou tedy o něco menší. Nicmé-
ně problém růstu nákladů PZSS trvá 
a soudě podle ministerských odpově-
dí na otázky RP (viz. str. 2) MPSV zatím 
neví, co s tím.

Lit.: 
Libor Dušek, Ph.D., Petr Jánský, M.Sc.: 
Jak by daňové změny dopadly na do-
mácnosti a veřejné rozpočty, Institut 
pro demokracii a ekonomickou analý-
zu, Praha 2011

Ing. Vladimír Hanzl

Autoři studie se rovněž 
zabývají dopady zvýše-

ní DPH a snížení pojistné-
ho na veřejné rozpočty. A 
tyto dopady se velmi pod-
statně týkají i poskytova-
telů sociálních služeb, ze-

jména pak PZSS.
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zůstanou jen
nadšenci?

Třináct důvodů, proč lékaři chtě-
li odejít, jsou velmi podobné důvo-
dům, které postupně donutí odejít 
i ty sebevětší nadšence ze sociál-
ních služeb.

České sociální služby jsou dlou-
hodobě podfinancované. Každým 
rokem se neúměrně snižuje dotace 
na provoz jednotlivých zařízeních 
poskytujících sociální péči. Neexis-
tence systému, který by zákonem 
stanovil povinnou spoluúčast rodin-
ných příslušníků na financování po-
skytnuté služby nízkopříjmových kli-
entů, vede k finančním ztrátám jed-
notlivých zařízení v podobě snížení 
úhrady za pobyt a stravu. Je smut-
né, když poté tento klient, kterému 
musí zůstat zákonem dané kapesné 
a má sníženou úhradu, ještě finanč-
ně dotuje své příbuzné, aby se do-
čkal jejich návštěvy.

V případě úmrtí klienta, který nemá 
žádné příbuzné, propadá veškerý 
jeho majetek státu. Nechápu, proč 
nemůže zařízení, ve kterém takový-
to klient dožije, zdědit tento maje-
tek a použít jej na financování pro-
vozu ve prospěch ostatních klientů.

Velké rezervy najdeme také ve 
vnitřním chodu a podivném hos-
podaření v některých zařízeních, 
které začaly být v roce 2009 svým 
zřizovatelem „tlačeni“ k odebírá-
ní léků, zdravotnického materiálu 
a pomůcek pro inkontinentní klien-
ty od dodavatele, který byl zřizovate-
lem doporučen. Zde dochází ke stře-
tu zájmů mezi nařízením zřizovate-
le a přáním a potřebou klienta. Na 
straně jedné mají klienti podle stan-
dardů kvality práva rozhodnout si 
cokoli, na straně druhé se mají pod-
řizovat nějakému nařízení shora, 
které se jich ani netýká? 

Nízké platy všech pracovníků po-
skytujících sociální služby ne-

odpovídají náročnos-
ti povolání, potřebnému 
vzdělání a prestiži. V Me-
dical Tribune 7/2010 ze 
dne 15. 3. 2010 (zdroj: 
www.tribune.cz) jsem se 
od Mgr. Martina Žárské-
ho dozvěděla, jaký prů-
měrný plat mají sestry 
v zařízeních poskytující 
sociální péči. Pohybuje 
se kolem 24 000 korun, 
pracovník v sociálních 
službách v přímé péči 
si vydělá podle tohoto 
článku asi 14 000 korun. O platech 
ostatních profesí jsem se v tomto 
článku nedočetla, ale vím, jak jsou 
všechny hrubě podhodnocené. 

Pracovala jsem jako vrchní sestra 
v zařízení poskytujícím sociální 
služby a opravdu jsem 24 000 Kč ne-
měla, ani pokud svůj plat vyjádřím 
v hrubém výdělku. Nevím, kde pan 
Mgr. Žárský tento údaj dohledal.

Tyto mnohdy neadekvátní informa-
ce vnášejí do pracovních týmů ne-
shody a nesváry. Náročnost práce ne-
ustále stoupá, zdravotní stav a so-
ciální situace klientů, kteří přichá-
zejí do zařízení, je čím dál tím hor-
ší. Je to logické, čím horší stav kli-
enta, tím vyšší příspěvek na péči 
a pro zařízení zdroj alespoň nějaké-
ho příjmu. Týmy, které dříve držely 
při sobě, jsou v současné době roz-
dělené. Vzniká tak nepříjemná at-
mosféra výčitek, které posloucha-
jí hlavně sestry. Vedení zařízení jim 
vytýká, že jsou drahé, pracovníci 
v sociálních službách zase své výčitky 
směřují k jejich nadhodnocení za vy-
konanou práci. V mnohých zařízeních 
jsou sestry nuceny pracovat jako pra-
covníci v sociálních službách, pokud 
nechtějí přijít o práci úplně.

Je dost smutné, že klient se jaksi vy-
tratil a vzájemné půtky jednotlivých 

profesí vedou k napjaté 
a nepříjemné atmosfé-
ře. Bude zajímavé sledo-
vat, kdo převezme zod-
povědnost, když logic-
ké vyústění  nedostatku 
kvalifikovaného perso-
nálu a špatné organiza-
ce práce povede ke zhor-
šování kvality posky-
tované péče klientům. 
K čemu jsou potom 
Standardy kvality?

Systém vzdělávání je 
v současné podobě silně demoti-
vující pro všechny, kterých se týká. 
Zařízením chybí finanční prostřed-
ky na nastavení a hlavně plnění sys-
tému vzdělávání, který bude zamě-
řen na individuální vzdělávací potře-
by jednotlivých pracovníků. Co ten-
to současný systém zúčastněným 
přináší? Podle mého soudu zbytečný 
stres z honby za kredity a hodinami, 
které musí být splněny stůj co stůj.

Pokud ještě připočteme fakt politic-
kých „válek“, které se opakují po kaž-
dých volbách ať již v měřítku krajském 
nebo parlamentním, kdy není mož-
ná dohoda napříč spektrem zúčast-
něných politiků, je otázkou, kam ten-
to stav povede. Jednoznačně to nebu-
de nic pěkného a začínám mít obavu, 
kam sociální služby dojdou. Budeme 
moci zapomenout na tolik proklamo-
vanou kvalitní sociální službu.

Truman Capote, americký spisovatel, 
herec a novinář řekl: „Mladá generace 
si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud 
jde o víno, whisky a nábytek.“ Dou-
fám, že i sociální služby se zráním sta-
nou vínem nebo whisky, podle toho, 
co komu milé jest, a stanou se vyhle-
dávanou oblastí pro pracovní příleži-
tost mladých lidí. 

Lenka Hasnedlová

Když jsem tak sledovala akci lékařů „Děkujeme, odcházíme!“ přemýšlela jsem o tom, 
jak by takováto akce vypadala v sociálních službách, kdyby „Děkujeme, odcházíme“ 
řekli zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách, pradleny, kuchařky 
a uklízečky.
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Tak jsem se po relativně dlouhé pře-
stávce opět ocitl na webových strán-
kách Care Quality Comission (dále 
CQC). Komise pro kvalitu péče je ne-
závislý orgán, který reguluje, moni-
toruje a kontroluje zdravotní a so-
ciální služby v Anglii, poskytované 
jak Národní zdravotní službou, tak 
i místními úřady, soukromými spo-
lečnostmi a dobrovolnickými orga-
nizacemi) A hle nač zíralo mé nevě-
řící oko. Objevil jsem rubriku Spen-
ding transparency, což lze volně pře-
ložit asi takto: koukněte se, jak utrá-
címe peníze daňových poplatníků. 
V příslušných dokumentech lze pak 
nalézt všechny platby CQC, překra-
čující sumu 25 000 liber, po jednot-
livých měsících, počínaje dubnem 
2010. Jsou tu jak jednotlivé faktu-
ry dodavatelů, tak i platby grantů. 
Jen tak na okraj, CQC, jakož i ostat-
ní ústřední úřady platí svým doda-
vatelům do 5 dnů. Firma podnikající 
v Česku musí takovou platební mo-
rálku státních úřadů svým anglic-
kým protějškům jen závidět.
Od podzimu 2010 jsou také publiko-
vány informace o platech a funkcích 
státních úředníků. Jména, hodnosti, 
stručný popis funkcí, možnosti kon-
taktu a výše ročního platu. Leč ne-
dosti na tom. Dále jsou publiková-
ny informace o nových vládních kon-
traktech překračujících částku 10 ti-
síc liber (cca 290 tisíc Kč). U každého 
vyššího manažera lze zjistit i jeho 
ostatní tzv. obchodní výdaje. Tak se 
dozvíme, že např. paní Jill Finney, 
ředitelka strategického marketingu 
a komunikace, ve 3. čtvrtletí roku 
2010 vydala 464 liber na služební 

cesty vlakem, 19,80 liber na taxíka a 
30,45 liber na jakýsi obchodní oběd.
Jak těm Angličanům tuhle politiku 
transparence závidím. Vzápětí jsem 
zabrousil na webové stránky MPSV, 
abych si ověřil ošklivá tvrzení štva-
vých novinářů o některých výdajích 
ministerstva. Pan ministr přikázal, 
aby se začaly zveřejňovat informace 
o veřejných zákazkách. Ale teprve 
až od února. A tak dál dumám nad 
informací jednoho bloggera, který 
tvrdí, že MPSV zaplatilo za zpracová-
ní organizačního řádu pro chystaný 
centrální úřad práce 936 tisíc korun. 
Organizační řád prý za 18 dnů zpra-
covala jedna ne-
chvalně proslulá 
univerzita. Hned 
se nabízí para-
fráze slavného 
výroku feldkurá-
ta Katze: „To se 
nám to inkasuje, 
když tak ochot-
ně platěj.“. A to 
prý jeden vysoký úředník minister-
stva prohlásil, že by takový řád na-
psal v rámci své pracovní náplně za 
jeden víkend.
A taky by mě zajímalo, kolik stály re-
klamní spoty na kampaň určenou 
nezaměstnaným. Je-li to skutečně 
15 milionů korun, pak jsem v leh-
kém šoku. A kolik bude stát jejich 
vysílání? Jeden americký reklam-
ní odborník už před 60 lety prohlá-
sil, že 50 procent výdajů na reklamu 
nemá žádnou účinnost, a že se je-
nom neví, kterých 50 procent to je. 
Tak to máme vyhozených minimál-
ně 7,5 milionu korun. I když já bych 

si dovolil tvrdit, že na zmar přijde 
suma celá. Ač jsem pátral v odborné 
literatuře ze všech sil, exaktní potvr-
zení účinnosti tohoto typu kampa-
ní jsem nenalezl, i když mnohomluv-
ných komentářů bylo mnoho.
A máme tu sumy daleko větší. Pilot-
ní projekt MPSV „Podpora transfor-
mace sociálních služeb“ má přijít na 
136 250 000 Kč. Ohromující suma. 
To se to bude seminářovat, konfe-
rovat, vzdělávat. A na ten výsledek 
jsem strašně zvědavý. Jak již Rezi-
denční péče informovala, v Anglii 
mají jakési velké problémy s projek-
ty podobného typu. Někteří klien-

ti prchají z nové-
ho bydlení zpát-
ky do původ-
ních ústavů, jiní 
se stávají oběť-
mi trestných 
činů a jiní trest-
nou činnost pá-
chají. Ale to jsou 
samozřejmě ne-

odpovědné pomluvy odborového 
svazu ošetřovatelek, jehož členky 
v důsledku transformace přichá-
zejí o zaměstnání. Leč pošeptám 
vám do ouška, že se trestná činnost 
v rámci těchto transformačních 
snah začala objevovat i u nás. Zdroj 
citovat nemohu. Škaredě by si to od-
nesl.
MPSV je samozřejmě tak přetíže-
no, že nemůže pilotní projekt zvlád-
nout samo. A tak bylo zřízeno Ná-
rodní centrum podpory transforma-
ce sociálních služeb. A opět se bude 
projektovat, vzdělávat a pilotovat, 
budou se pěstovat public relations 

Myslíte si, že se politika trans-
parence státních výdajů prosa-
dí i u nás? Zatím pár minister-

stev zveřejňuje informace o ve-
řejných zakázkách. A to je tro-

chu málo. 

nápady čtenáře 
webových 

stránek

Centrum zprostředkování simultánního přepisu (CZSP)
Pořádáte přednášku, seminář či 
jinou akci, které se zúčastní lidé 
se sluchovým postižením? Zajis-
těte pro ně, pokud preferují ko-
munikaci v českém jazyce, simul-
tánní přepis mluveného slova!

Tuto službu pro ohluchlé a nedoslý-
chavé občany, ve vyspělých státech 
zcela běžnou, nabízí Česká unie ne-
slyšících jako jediná v ČR v rámci 
Centra zprostředkování simultánní-
ho přepisu. V říjnu 2008 vstoupila v 
účinnost novela zákona č. 155/1998 
Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., 

„o komunikačních systémech nesly-
šících a hluchoslepých osob“, kte-
rým byl definován mj. nový komuni-
kační prostředek - simultánní přepis 
mluvené řeči. Z toho důvodu Česká 
unie neslyšících připravila projekt 
zajišťování simultánního přepisu, a 
to především díky podpoře Nadace 
Vodafone, částečně MHMP a MPSV. 
Centrum zprostředkování simultán-
ního přepisu jako samostatné regis-
trované zařízení bylo zaregistrová-
no ke dni 13. 7. 2010.
Velmi důležité je, že novelizovaný 
správní řád ukládá úřadům a nove-

lizovaný soudní řád soudům povin-
nost zajistit osobám se sluchovým 
postižením přepis 
mluvené řeči, po-
kud preferují tento 
komunikační pro-
středek. 
Bohužel Minister-
stvo práce a soci-
álních služeb v do-
tačním řízení pro 
rok 2011 na posky-
tování této služby 
nepřidělilo ani ko-
runu. CZSP hledá 
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 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.

a společnost 3 P Consulting (a zřejmě nejen ona) vy-
dělávat. A na kolik tato nová instituce přijde, to se 
opět na webu MPSV nedozvíte. 
Zato na jiných webech se to útoky na MPSV jenom 
hemží. Někteří bloggeři v souvislosti s navrhovaným 
povinným spořením na penzi v soukromých fondech 
pochybovali o zdravém rozumu pana ministra. A jiní 
zase pochybují o tzv. penzijní reformě vůbec. Kovaný 
pravičák Ondřej Neff si na Neviditelném psu sice ple-
te zdravotní a sociální pojištění (21.2.), ale jeho po-
chybnost, proč má vyvádět na nějaký soukromý účet 
své peníze a ještě si připlácet, nelze než sdílet. Stej-
ně tak jako jeho názor, že navrhovaná penzijní re-
forma má jediný cíl: přihrát komusi multimiliardový 
kšeft. Kdo je onen kdosi, to se čtenář snadně dovtípí.
Jiným výdajovým hitem státní správy je sčítání lidu. 
Prý bude stát 2,5 miliardy Kč. Na webu Českého sta-
tistického úřadu však žádnou informaci o nákladech 
nenaleznete. Ani o nákladech na logo sčítání ani 
o nákladech na reklamní kampaň, se kterou jste se 
už pravděpodobně v televizi setkali. Jako mnoho ji-
ných ekonomů o smysluplnosti sčítání pochybuji. Ale 
asi se s tím nedalo nic jiného dělat, když blbne syn-
chronně celá Evropská unie. Ale proč se za 300 tisíc 
muselo pořizovat nové logo a proč se za minimálně 
30 milionů realizuje reklamní kampaň, to mi hlava 
nebere. Účast ve sčítání nařizuje každému občanovi 
zákon, tak k čemu logo a reklama?
Jo, kdyby tak všechny úřady musely pěkně psát, jak 
rozhazují naše peníze, to by se asi snažily chovat tro-
chu jinak, aby jim nebyly kladeny nepříjemné otázky. 
Ale možná jsem jen nenapravitelný idealista. Ale je 
mi jasné, že když se tak zbytečně rozhazuje plnými 
hrstmi, tak na věci potřebné, jako je nezkrácený pří-
spěvek na péči, prostě být nemůže.
A na závěr otázka pro čtenáře. Myslíte si, že se po-
litika transparence státních výdajů prosadí i u nás? 
Zatím pár ministerstev zveřejňuje informace o veřej-
ných zakázkách. A to je trochu málo. Ve Spojeném 
království to šlo tak jednoduše. Premiér David Ca-
meron napsal 31. května 2010 všem svým ministrům 
dopis, ve kterém je vyzval, aby podpořili jeho snahu 
o zlepšení transparentnosti způsobu využívání veřej-
ných fondů. A už to jelo. Žádný zákon k tomu nepotře-
bovali. Tihle plutokrati. Ani psanou ústavu nemají.
A ještě jeden nápad. Naše ministerstva milují out-
sourcing. Strašně rádi převádějí činnosti, které by 
měli realizovat jejich úředníci, na jiné subjekty. A tak 
bych navrhoval všechna ministerstva zrušit a zřídit 
jeden centrální úřad. Takže ten outsourcing by byl 
pěkně soustředěn a určitě by se tak ušetřily peníze 
daňových poplatníků. Ale asi by někteří kámoši při-
šli o kšefty.

Ing. Vladimír Hanzl

sice náhradní finanční zdroje, ale je zřejmé, že ne-
bude moci zajišťovat přepis v plánovaném rozsahu. 
Přednost budou mít jednání u soudu, důležité konfe-
rence a další akce, jejichž organizátoři tyto přepisy 

uhradí. Pro uživatele bude tato služ-
ba zdarma.

V případě zájmu o více informací 
doporučujeme: 
www.eprepis.cz 
www.prepis.cun.cz 
e-mail: prepis@cun.cz 
tel.: 608 719 001

Ing. Martin Novák
vedoucí Centra zprostředkování 

simultánního přepisu
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Proč vytvořila APSS ČR Národní 
registr nezávislých odborníků? 
Národní registr nezávislých odborní-
ků je součástí projektu Značka kva-
lity a je primárně určen všem posky-
tovatelům sociálních služeb v ČR. Dů-
vody jeho vzniku jsou v podstatě dva. 
Česká republika je malým územím 
s relativně malým počtem odborníků, 
lektorů, konzultantů. Ředitelé, kteří 
do svého zařízení odborníka potřebu-
jí, jsou tak odkázáni zpravidla na re-
ference kolegů, a to zejména ve svém 
regionu. Naším cílem je přinést uce-
lenou databázi s jednoduchým vyhle-
dávacím mechanismem, kde si každý 

bude moci vybrat. Druhým důvodem 
vzniku Národního registru je garance 
toho, že se opravdu jedná o zkušené-
ho člověka, tj. o odborníka. Každý zá-
jemce o zařazení do registru je podro-
ben hodnocení, a tím dává Asociace 
jistou garanci jeho odbornosti.  

Co může tedy Národní registr 
konkrétně nabídnout?
V tuto chvíli téměř 90 odborníků na 
všechna témata a oblasti, které se 
vyskytují v sociálních službách, od 
ekonomiky a účetnictví přes sociál-
ní oblast, zdravotní péči, facility ma-
nagement či stravování až po dobro-

volnictví, su-
pervizi apod. 
Registr nabí-
zí jednoduché 
vyhledávání 
a uživatelsky 
přívětivé pro-
středí. 

Jaké poplat-
ky obnáší používání registru?
Národní registr je zcela zdarma jak 
pro odborníky za jejich zařazení do 
registru, tak pro poskytovatele soci-
álních služeb za jeho používání. 

Národní registr nezávislých 
odborníků v sociálních službách

www.registrodborniku.cz

P R E Z I D E N T  A P S S  ČR
Ing. Jiří Horecký, MBA
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Proč jste se rozhodl k nabídce 
svých služeb využít Národní re-
gistr nezávislých odborníků?  
Problematice vzdělávání pracovní-
ků sociální péče se věnuji již patnáct 
let. Myslím, že jsem za tu dobu po-
znal prostřednictvím přednášek, su-
pervizí a dalších aktivit velké množ-
ství zařízení  a zároveň i velké množ-
ství rozmanitých problémů, kte-
ré pracovníci v této oblasti řeší. Je-
jich obětavé práce si velmi vážím a 
budu rád, pokud jim mé zkušenosti 
a znalosti budou prospěšné pro je-
jich práci. Vnímám své zařazení do 

registru jako možnost dostat se více 
do povědomí i u organizací, se kte-
rými jsem zatím nespolupracoval.

Jak se vám myšlenka vytvoření 
registru líbí a jak podle vás může 
zkvalitňování sociálních služeb 
v ČR prospět?
Jsem přesvědčen, že je to dobrá 
myšlenka a chtěl bych, aby její pří-
nos byl nejen v profesním a osob-
nostním rozvoji pracovníků, ale zá-
roveň bych si přál, aby se registr po-
dílel i na přenášení různých problé-
mů prostřednictvím APSS na vyš-

ší orgány. Je 
skutečností, 
že současný 
stav a mnoh-
dy i postave-
ní pracovní-
ků v pomáha-
jících profe-
sích není zce-
la v pořádku, 
že řada různých zákonů a norem ne-
vychází z možností a potřeb praxe, 
a to mnohdy výrazně demotivuje 
pracovníky v této oblasti. 

Z Á S T U P CI  O D BO R N Í KŮ  Z A Ř A ZEN ÝCH  DO  N Á RO D N Í H O  R EG IS T RU
PhDr. Miroslav Frnoch
lektor a manažer vzdělávacího centra Andra

Proč jste se rozhodla k nabídce 
svých služeb využít Národní re-
gistr nezávislých odborníků?  
V prostoru sociálních služeb se po-
hybuji již více než 10 let. Za tuto 
dobu jsem musela řešit celou řadu 
problémů, se kterými jsem si mu-
sela poradit sama nebo s mými nej-
bližšími spolupracovníky, a mnoho-
krát jsme zažili také nezdar z použi-
tí nesprávného řešení. Někdy se nám 
také podařilo najít odborníka, který 
byl ochoten a schopen nám pomo-
ci, a to nám vždy pomohlo dostat se 
na konce cesty rychleji, lépe a kva-

litněji. Získala jsem tak řadu zkuše-
ností, které dnes již mohu předávat 
druhým, a vznik  registru považuji 
za další smysluplný komunikační ka-
nál, ve kterém se mohou potkat na-
bídka s poptávkou.   

Jak se vám myšlenka vytvoření 
registru líbí a jak podle vás může 
zkvalitňování sociálních služeb v 
ČR prospět?
Myšlenku jsem velice uvítala; považu-
ji ji za dobrý počin APSS ČR. Registr 
je vytvořen tak, aby pokryl oblast po-
skytování sociálních služeb v celé její 

šíři, a v tom vi-
dím jeho sílu. 
Snad kaž-
dý, kdo v této 
zemi posky-
tuje sociální 
služby, nara-
zí ve své praxi 
někdy na pro-
blém, se kte-
rým se ještě nesetkal, a nezná jeho 
nejlepší řešení. Díky registru bude 
moci najít odborníka, který už má 
s takovou situací zkušenosti a bude 
schopen mu pomoci ji vyřešit. Proces 

Ing. Margita Pištorová, ředitelka Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě, 
předsedkyně sekce azylových domů APSS ČR
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tak bude rychlejší a efektivnější, než 
kdyby měl každý sám pokaždé projít 
celou cestu k nalezení správného vý-

chodiska. Registr uvádí pouze osoby, 
které splňují určité podmínky, a hle-
dající si tedy může vybrat z již pře-

dem vybraných odborníků, případně 
má ještě možnost se obrátit na dopo-
ručující osoby ke zjištění referencí. 

Jak může Národní registr pomo-
ci poskytovatelům sociálních slu-
žeb? 
Národní registr se zdá být při posky-
tování sociálních služeb dobrým po-
mocníkem k získání informací, kon-
taktů či referencí na odborníky a pro-
fesionální poradce. Škoda, že taková 
ucelená databáze nevznikla již dříve, 

např. v době, kdy naše zařízení shá-
nělo supervizora.
 
Jak jste spokojen s uživatelským 
prostředím a se současnou obsa-
hovou nabídkou webových strá-
nek registru? 
Prostředí je uživatelsky příjemné, 
oceňuji vyhledávání podle odbornos-

tí i podle regi-
onů. Doufej-
me, že o zařa-
zení do regis-
tru projeví zá-
jem dostatek 
odborníků, 
aby účelně pl-
nil svůj smysl. 

Z Á S T U P CI  P OSK Y TOVAT ELŮ  SOCI Á L N Í CH  SLU ŽEB
Ing. Karel Vostrý
ředitel Domova klidného stáří v Žinkovech

Jak může Národní registr pomoci 
poskytovatelům sociálních slu-
žeb? 
Pomoc registru spatřuji především 
v možnosti nabídnout poskytovate-
lům sociálních služeb odborníky sou-
středěné v jednom odkazu a dle po-
skytované problematiky. Každý má 
tedy k dispozici vybrat si potřebné od-
borníky pro svou práci a hned je i oslo-
vit. Rychleji zjistí, kdo je momentálně 
k dispozici dle jejich volných termínů.

Jak jste spokojen s uživatelským 
prostředím a se současnou obsa-
hovou nabídkou webových strá-
nek registru? 
Obsahová nabídka webových strá-
nek se mi zdá přehledná. Uvítal bych 
větší počet odborníků v jednotli-
vých sekcích. Počet se postupně zvy-
šuje a věřím, že co nevidět bude do-
statečný. Co mi schází, je problema-
tika referencí nebo možnosti zpětné 
vazby na jednotlivé odborníky. Nyní 

je to možné 
asi jen dopi-
sem na komi-
si, která plní 
registr. 

Text: Zdeněk Kašpárek
Foto: archivy respondentů

Ing. Radek Baran
ředitel Domova Slunečnice, Ostrava-Poruba



Strana 14VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE

Jsem převzdělaná, 
nikdo mne nechce…

stěžuje si vysokoškolsky vzdělaná žena, která shání uplatnění v sociálních službách. Běžná 
situace – zaměstnavatelé požadují praxi a zkušenosti.  Zaměstnanci s praxí si zase povinně 
doplňují vzdělání, aby si místo udrželi. Přinášíme malou sondu do oblasti vzdělávání a kvali-
fikace.

Expanze vysokoškoláků v České 
republice do oblasti (nejen) soci-
álních služeb

V České republice je podíl vysoko-
školáků na pracovním trhu oproti ji-
ným rozvinutým zemím nízký. Situ-
ace se však rychle mění. Již několik 
posledních let patří totiž Česká re-
publika k zemím, kde počet absol-
ventů s terciárním vzděláním ros-
te nejrychleji. Přestože ještě v roce 
2000 u nás činil takto zjišťovaný 
podíl vysokoškoláků  pouze nece-
lých 14 %, do roku 2007 se výrazně 
zvýšil a Česká republika se s téměř 
35 % přiblížila průměrné úrovni vy-
spělých zemí. V důsledku uvedené-
ho trendu budou kolem roku 2017 
mladí lidé s vysokoškolským a vyš-
ším odborným vzděláním tvořit 
více než polovinu kohorty ve věku 
25–34 let. To pochopitelně pove-
de ke změnám v jejich postavení na 
pracovním trhu z hlediska zaměst-
natelnosti, výše mezd i kvalifikační 
náročnosti práce.
Zaměstnatelnost vysokoškoláků – 
tedy jejich schopnost získat a udr-
žet si práci – je v rozvinutých zemích 
světa do značné míry ovlivněna cel-
kovou ekonomickou situací země a 
s ní související úrovní kvalifikačních 
požadavků na pracovním trhu. Eko-
nomický vývoj v posledních dvou le-

tech názorně ukázal, jak rychle se 
nedostatek pracovníků může pro-
měnit v jejich nadbytek. Míra neza-
městnanosti vysokoškoláků tedy 
souvisí s celkovou mírou nezaměst-
nanosti, ale ve většině evropských 
zemí je o třetinu až o polovinu niž-
ší. V České republice jsou na tom vy-
sokoškoláci ještě lépe, neboť míra 
jejich nezaměstnanosti oproti celo-
státnímu průměru stále ještě nedo-
sahuje ani polovičních hodnot.

Možnost získat odpovídající práci

Pro posouzení uplatnění vysoko-
školáků je ovšem vedle samotné za-
městnatelnosti důležitá rovněž kva-
lifikovanost práce, kterou vykonáva-
jí. Souvisí to nejen s tím, kolik vyso-
koškoláků se o práci uchází, ale také 
jaká pracovní místa a povolání jsou 
vlastně na pracovním trhu k dispo-
zici. Největší podíl míst pro vysoko-
školáky lze mezi evropskými země-
mi nalézt v Belgii, Nizozemsku, Lu-
cembursku, Finsku nebo Švédsku. 
Vzhledem k přetrvávající silně indu-
striální orientaci na průmysl s niž-
šími požadavky na vysokou kvalifi-
kaci zůstává Česká republika v tom-
to ohledu stále ještě s odstupem za 
průměrem vyspělých zemí.
Mladí lidé ve věku do 25 let, tedy ab-
solventi škol všech stupňů, vstupu-

jí na pracovní trh  jako nováčci, ne-
mají žádné zkušenosti, návyky ani 
trénink a většinou jen zprostředko-
vané sociální kontakty. U čerstvých 
absolventů vysokých škol se prolí-
nají dvě skutečnosti. Na jedné stra-
ně mají totiž tito absolventi vysokou 
kvalifikaci, flexibilitu, jsou tvárněj-
ší a nezatížení, mají novou energii 
a nápady, lepší znalost práce na PC 
a někdy i cizích jazyků. Na straně 
druhé si však přinášejí i všechny ne-
výhody nováčků na trhu práce. Také 
proto jsou na tom lépe ti z nich, kteří 
již během studia pracovali, a to nej-
lépe ve svém oboru. 

Příklad z praxe:

Vedli jsme krátký rozhovor s absol-
ventkou Zdravotně sociální fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích, která má před jménem 
titul Mgr. Obor, který vystudovala, 
odpovídá odborné způsobilosti pro 
výkon sociálního pracovníka dle zá-
kona 108/2006 Sb. Po ukončení stu-
dia hledala práci ve svém oboru. Na-
rážela však na skutečnost, že nemá 
praxi. I když během studia absolvo-
vala odborné praxe v rozsahu cel-
kem 28 týdnů, nikdo k tomuto fak-
tu nepřihlížel. A tak nakonec byla 
ráda, že získala práci v jednom do-
mově pro seniory na pozici pracov-

Vzdělání a kvalifikace obyvatel pohraničí ve svém celku od-
povídá situaci v České republice. Výjimku tvoří okres Děčín. 
Okres Liberec má podíl vysokoškoláků v populaci 5,7 %, okres 
Ústí nad Labem 5,9 %, zatím co okres Děčín pouze 3,5 %. Po-
díl středoškoláků a vysokoškoláků v pohraničí je asi 5 % pod 
standardem ČR. I tak došlo například od roku 2003 k nárůs-
tu počtu vysokoškoláku evidovaných na  Úřadu práce v Děčí-
ně (rok 2003 0,8 %, rok 2010 1,29 %). Mezi evidovanými vyso-
koškoláky v severní části okresu Děčín není žádný absolvent 
sociálních fakult, tedy osoby , které by mohly pracovat na po-
zici Sociální pracovník. O této profesi se zmiňuji z toho důvo-
du, protože v severní části okresu Děčín jsou 2 nemocnice, 4 
domovy důchodců, 7 ústavů sociální péče, 2 dětské domovy, 
2 azylové domy, 8 občanských sdružení zaměřených na práci 
s osobami zdravotně znevýhodněnými, rodičů s dětmi, etniky, 
osobami v nouzi a  s osobami ohroženými drogami, pečova-
telské služby a další. 

Absolventi sociálních fakult, lidé, kteří vystudovali obo-
ry pro sociální práci, se setkávají s realitou praxe leckdy 
poprvé až na pracovišti. Mnozí zjistili, že práce v terénu, 
o které snili, než nastoupili na studia, je psychicky i fyzic-
ky náročná, a že ji nezvládají. Ani výše odměny za vykona-
nou práci je neuspokojuje. Hledají proto lépe placené mís-
to mimo sociální zařízení. Řada z nich nachází uplatnění 
v lépe placených projektech, kde uplatní teoretické zna-
losti ze sociálních studií. Ze zkušenosti z výběrových říze-
ní na pozici Sociální pracovník v severní části okresu Dě-
čín mohu sdělit, že bylo obtížné nalézt člověka s potřeb-
nou kvalifikací.

PaedDr. Miloslava Sembdnerová,
         vedoucí oddělení poradenství 

a rekvalifikace ÚP v Děčíně, 
pobočka Rumburk  

Vysokoškoláci v sociální oblasti 
a zaměstnanost v severní části okresu Děčín
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níka v sociálních službách. Zákon 
108/2006 Sb. také stanovuje od-
bornou způsobilost na této pozici, 
avšak pracovník v sociálních služ-
bách může být i ten, kdo má základ-
ní vzdělání a absolvoval  akreditova-
ný kvalifikační kurz.   
Slečna, která si nepřála být jmeno-
vána, mi říká, že během studia měla 
trochu jiné představy o své budou-
cí práci. Je však ráda, že může takto 
získat praxi a že právě přímá práce 
s uživateli sociálních služeb – v jejím 
případě seniory – ji velmi baví. Její 
pracovní činností je především vypl-
ňování volného času uživatel, zajiš-
ťování kulturních akcí a volnočaso-

vých aktivit pro uživatele, trénová-
ní paměti apod. Do budoucna však 
uvažuje, že by dělala něco jiného. Na 
naši otázku, zda to, že má VŠ vzdělá-
ní (a její nadřízení mnohdy nemají), 
ovlivňuje nějak pracovní vztahy, od-
povídá, že nikoliv. „Máme dobrý pra-
covní kolektiv. Já si uvědomuji, že 
možná mám hodně vědomostí, ale 
chybí mi ty zkušenosti, které jsou 
pro dobrou práci tak potřebné. Co 
je mi platné, když vím, jak se chovat 
např. k agresivnímu uživateli, ale ve 
skutečnosti jsem se s ním nesetka-
la. A pak vidím při práci kolegyni, 
která to zvládne s elegancí a s kli-
dem, i když má ‚jen‘ střední školu. 

Tato práce mě baví, jen kdyby byla 
lépe placena.“
Slečna XY odchází se slovy, že je 
v podstatě spokojená, ale že vše je 
o penězích. Po třech letech praxe 
má 12 000 hrubého. Je jí 28 let, je 
svobodná a bezdětná. Možná, že je 
z těch, kteří svoji práci dělají pro ra-
dost a peníze jsou až na druhém mís-
tě. Jak dlouho s touto myšlenkou vy-
drží? V dnešní době, kdy kolem sebe 
vidíme mnoho profesí, jak volají po 
zvýšení platů, vnímám tuto křehkou 
dívku spíše jako výjimku v její spoko-
jenosti a přeji jí hodně sil.

Mgr. Dagmar Dvořáčková

 

Z VAŠICH DOPISŮ

Newfolková hudební skupina Bedňáci z DÚSP Čížkovi-
ce se dočkala svého debutového CD s názvem „Víc štěs-
tí než rozumu“, které pokřtila 15. 2. 2011 v kulturním 
domě v Čížkovicích. 
Natáčení CD je pro každou kapelu velkým svátkem, pro-
tože tomu předchází vždy velké úsilí, které musí kaž-
dý člen skupiny ze sebe vydat. V tomto případě k tomu 
bylo zapotřebí ještě větší píle, jelikož kluci z kapely 
jsou mentálně postižení, a tak je pro ně mnohem vět-
ší úspěch a zadostiučinění to, že došli až k této metě.
Skupina vznikla před třemi lety, kdy ji založil v DÚSP 
Čížkovice nynější kapelník Jiří Podrábský, známý také 
z dob, kdy vystupoval jen sám s kytarou jako litoměřický 
písničkář pod pseudonymem Dynda, v poslední době je 
vidět i se svou civilní kapelou Nová Identita. Jeho tvorbu 
můžete také slyšet i v rozhlasových médiích.
Skupina Bedňáci hraje výhradně jen autorskou hudbu, 
s kterou by chtěla prorazit i mimo rámec ústavního kon-
certování a tím tak předávat svou tvorbu i široké veřej-
nosti. Prvním takovým vystoupením byl před pár měsíci 
koncert v Ústí n. Labem, kde kluci vystoupili jako před-
skokani skupiny Support Lesbiens, a to s pozitivními 
ohlasy. Jinak koncertují na festivalech a všude tam, kde 
o jejich tvorbu a vystoupení je zájem. Naposledy jste sku-
pinu mohli vidět na Vánočních trzích v Litoměřicích.

Bc. Ingrid Petříčková, vedoucí DÚSP Čížkovice 
e-mail: vedouci@dusp.cz

Bedňáci mají „víc 
štěstí než rozumu“

VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE

Pod patronací muzikálových zpěváků Moniky Absolono-
vé a Alana Bastiena vyhlašuje obecně prospěšná společ-
nost ProMancus druhý ročník pěveckého festivalu pro 
handicapované talenty. Letos mají příležitost předvést 
své hudební a pěvecké dovednosti také děti. Podmín-
kou je odeslat přihlášku a nahrávku písně do 20. červ-
na. Finálový koncert se uskuteční 12. října v Olomouci, 
kde proběhne také vernisáž obrázků. Kontakt i více in-
formací o pěvecké a výtvarné části festivalu najdete na 
www.nadoblaky.cz. 

2. ročník pěveckého a výtvarného 
festivalu Nad oblaky 
aneb Každý může být hvězdou 
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Paragraf 111 zákona 108/2006 stano-
vil povinnost celoživotního vzdělává-
ní sociálních pracovníků a pracovní-
ků v sociálních službách. Jako snad 
každý český zákon má své nedostat-
ky, mezery a nejasnosti. Pokud jde 
o vzdělávání, pak hlavním problé-
mem je z hlediska poskytovatelů so-
ciálních služeb fakt, že pro naplnění 
litery zákona jsou potřebné nemalé 
peníze, které na povinné vzdělávání 
musí ročně platit externím vzděláva-
cím firmám. A že je to i pro ně zajíma-
vý  business, o tom svědčí i jejich po-
čet - viz seznam akreditovaných firem 
na webových stránkách MPSV. Zdali 
pak někdy ministerské úředníky na-
padlo, kolik peněz tak vlastně odtéká 
ze sféry sociálních služeb? A zamyslel 
se někdy někdo nad efektivitou takto 
vynaložených prostředků?

Mezi další problémy patří odchody 
zaškolených pracovníků ve zkušební 
lhůtě, nutnost absolvovat opakovaně 
školení při souběhu dvou úvazků, po-
vinnost splnit požadavek školení i při 
dlouhotrvající pracovní neschopnos-
ti, povinné školení i pro ty, kteří stu-
dují příslušnou odbornou či vysokou 
školu atd. atd.

Redakce Rezidenční péče oslovila 
několik poskytovatelů a požádala je 
o zodpovězení pěti otázek. Odpoví-
daly na ně Bc. Lenka Alešová, Barev-
né domky Hajnice, Mgr. Blanka Troja-
nová, DOZP Brtníky, Monika Šlahorko-
vá, Čtyřlístek – centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava a Mgr. 
Dagmar Vaňková, DOZP Stará Oleška 
– Česká Kamenice.

Kolik prostředků ročně vynaloží-
te na povinné vzdělávání sociál-
ních pracovníků a pracovníků 
v sociální péči? 

Lenka Alešová: Sociální pracov-
ník má funkci kumulovanou v jiných 
funkcích – ředitel, manažer kvality 
soc. služeb a koordinátor individuál-
ního plánování. Pracovníků v sociál-
ních službách je 60. Náklady na vzdě-
lávání za rok 2010 všech pracovníků 
činí cca 220 tis. Kč, a to jsme ve vel-
ké míře využívali bezplatných kurzů, 
hrazených z EU fondů. Do budouc-
na to velmi zatíží rozpočet, jeden 
den stojí cca 1500 Kč, tedy za tři dny 
(24hodin) je to 4500 Kč. Při cca 60 
pracovnicích přímé péče včetně ces-
tovních nákladů to činí až 300 tis. Kč, 

24 hodin je dost!
ANKETA NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

a to nepočítám náklady na vzdělává-
ní dalších pracovníků – účetní, eko-
nomy, management apod. 

Blanka Trojanová: Naše organiza-
ce má 49 zaměstnanců a na vzdělá-
vání celkem vynaložila v roce 2010 
100 tis. Kč. Z toho cca 80 % na vzdě-
lávání 32 zaměstnanců v přímé péči 
(7 zdravotníků + 25 pracovníků v soci-
álních službách).

Monika Šlahorková: Za akredito-
vané semináře na vzdělávání za-
městnanců vynaložíme ročně kolem 
300 000 Kč. Tyto prostředky získává-
me převážně z peněžních darů orga-
nizací nebo z grantů.  Proškoleni však 
nemohou být všichni naši zaměst-
nanci v plném počtu hodin, jak nám 
ukládá zákon č. 108/2006 Sb., neboť 
v akreditovaných seminářích může-
me vzdělávat své zaměstnance pou-
ze do výše finančních prostředků, 
které máme k dispozici. Vzhledem 
k velikosti naší organizace a počtu je-
jích zaměstnanců by totiž reálná část-
ka na jejich povinné vzdělávání před-
stavovala  několik milionů korun.

Dagmar Vaňková: Máme 42 pracov-
níků a zaplatíme 98 tis. Kč za škole-
ní pracovníků v sociálních službách 
(bez zdravotníků).

Jaký druh (typ) vzdělávání prefe-
rujete – příklad?

Lenka Alešová: Preferujeme výcvi-
ky – teoretické vzdělávání probíhá 

v rámci rekvalifikačního kurzu nebo 
u sociálních pracovníků v rámci zís-
kání kvalifikace. Vzhledem k mnohdy 
nekvalitnímu vzdělávání jsme si pro 
teoretické vzdělávání vytvořili interní 
vzdělávací e-learningový systém Ba-
revná univerzita, který je pro všech-
ny profese v organizaci. Obsahem ex-
terního vzdělávání jsou tedy praktic-
ké výcviky, kurzy – bazální stimulace, 
aromaterapie, muzikoterapie, syn-
drom vyhoření, praktické problémy 
v komunikaci s verbálně nekomuni-
kujícími, sexualita, práce s lidmi s au-
tismem apod.

Blanka Trojanová: Vzdělávání do-
plněné praktickou ukázkou či nácvi-
kem.

Monika Šlahorková: Preferujeme 
uzavřený druh vzdělávání, což zna-
mená semináře pořádané v naší or-
ganizaci agenturou, která nám je do-
slova „ušije“ na míru jen pro naše za-
městnance. Je přitom možné přizpů-
sobit i cenu jednotlivých kurzů.

Dagmar Vaňková: Akreditované 
nebo neakreditované – je to jedno, 
především, aby se vztahovalo k námi 
poskytované službě a působilo na 
rozvoj pracovníků. 

Jak si z nabídek kursů vybíráte?

Lenka Alešová: Využíváme osvědče-
ných firem a lektorů, s kterými spolu-
pracujeme již léta…
Vznik mnoha dalších vzdělávacích 

Ilustrační foto: archiv redakce
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agentur a organizací (včetně institu-
tu vzdělávání APSS) v posledních le-
tech je způsoben právě vhodným 
podhoubím daným legislativou.
Objevují se desítky „lektorů“, kteří 
nemají zkušenosti, neumějí předná-
šet, nemají praktické příklady, rady 
a mnohdy nemají ani vlastní zkuše-
nosti s přednášeným tématem.

Blanka Trojanová: Dle zkušenos-
tí s lektorem nebo dle referencí od 
poskytovatelů, kteří mají s lektorem 
nebo vzdělávací institucí pozitivní 
zkušenosti.

Monika Šlahorková: V České re-
publice vzniklo mnoho vzděláva-
cích agentur a institucí, nabízejí-
cích víceméně stejná témata zamě-
řená spíše na soft skills (tzv. měkké 
dovednosti – komunikace mezi lid-
mi, pozn. red.). Úroveň těchto insti-
tucí je různá a převažuje kvantita 
nad kvalitou. Zřejmý je spíše zájem 
na výdělku než na kvalitě vzdělává-
ní. Vzdělávací agentury také někdy 
ve svých nabídkách postrádají kon-
krétní vizi. Proto z nabídky kurzů vy-
bíráme především takové, o něž pro-
jeví zájem vedoucí jednotlivých na-
šich zařízení, neboť přesně vědí, 
v čem se zaměstnanci potřebují zdo-
konalit. Většinou spolupracujeme 
s institucemi nebo agenturami, jež 
se už osvědčily a které se snaží vyjít 
vstříc našim potřebám.

Dagmar Vaňková: Zveřejníme a řídí-
me se dle zájmu pracovníků, zaměst-
navatel vyhodnotí potřebnost a pří-
nos pro organizaci.

Co byste navrhla změnit v této 
oblasti v připravované novele 
zákona?

Lenka Alešová: Vyřešit všechny ty 
zádrhely – souběh pracovních pomě-
rů, zkušební doba, nástup v prosinci, 
vzdělávání lidí, kteří studují v oboru 
apod. 
Navrhuji vůbec vypustit otázku vzdě-
lávání ze zákona. Pokud chce posky-
tovatel zajistit kvalitní služby, potře-
buje kvalitní pracovníky – je na něm, 
do jakého rozsahu je bude vzdělávat. 
Pokud nechce poskytovat kvalitní 
služby apod., najde způsob, jak toto 
ustanovení obejít.
Jediný efekt je, že státními prostřed-
ky se vysoce neefektivně krmí mno-
ho vzdělávacích agentur. Návrh – při 
udělování akreditace vzdělávacímu 
programu hodnotit i kvalitu. Mít ex-
terní odborníky pro danou oblast, 
kteří kvalitu prověří, a vyhneme se 
nekvalitě a zlatokopectví.

Blanka Trojanová: Snížit počty po-
vinných hodin ročně na polovinu, ale 
ne je úplně zrušit. Zodpovědný po-

skytovatel ve svém vlastním zájmu 
a na základě povinnosti vyplývající 
ze ZP, dohlíží na vzdělávání všech za-
městnanců. MPSV doporučuji, aby ne-
povolovalo tolik akreditací na provoz 
vzdělávání. Trh je přesycen a není to 
vždy o kvalitě.

Monika Šlahorková: Hlavní barié-
ry povinnosti vzdělávání pracovní-
ků v sociálních službách dle zákona 
č. 108/2006 Sb., jsou zejména ve fi-
nanční náročnosti akreditovaných 
seminářů a také z hlediska časové-

ho, vyžadujícího splnění podmín-
ky proškolit každého zaměstnance 
24 hodin ročně. Vzdělávání, které 
je určeno v takovém rozsahu záko-
nem, chápe mnoho lidí jako „nutné 
zlo“, protože čas, který věnují povin-
nému školení, jim pak chybí na pra-
covištích u klientů. Žádná jiná pro-
fese snad nemá v tomto směru tak 
přísně nastavená kritéria, jako je 
tomu v sociálních službách. Další 
vzdělávání zaměstnanců by přitom 
mělo představovat cestu k rozvo-
ji osobnosti člověka, cestu rozšiřo-
vání jeho kompetence, konkurence-
schopnosti, cestu k postupu v jeho 
profesní dráze.

Dagmar Vaňková:  Aby zodpo-
vědnost za absolvování kurzu pře-
šla ze zaměstnavatele na samotné-
ho zaměstnance, tak jako je tomu 
u zdravotních pracovníků. Často se 
mezi zaměstnanci objevuje názor 
„a co mi můžou udělat, když nepů-
jdu.“ Nebudu splňovat vzdělání. Sa-
mozřejmě víme o ZP a povinnosti 
účastnit se seminářů, máme to dále 
zakotveno ve vnitřních předpisech 
organizace, ale postoj zaměstnance 
by se v tomto ohledu změnil. Také 
je riziko, že vyškolíme zaměstnance 
a ten následně odchází do jiné orga-
nizace… 

Dále minimálně 24 hodin školení po-
vinně je dost!! To jsou 3 osmihodinové 
kurzy. (Kurz většinou trvá 5 – 6 hodin.)

Otázky pro sociální pracovníky 
a pracovníky v sociálních 
službách (anonymní odpovědi):

Považujete pro svou profesi povin-
né vzdělávání za prospěšné?
• Ano, záleží vždy na kvalitě vzdělá-

vací akce.
• Zčásti ano, ale jsou i kurzy, které 

nám moc nedají a naopak.

Můžete uvést příklad kursu, který 
Vás nějak profesně obohatil?
• JUDr. Pavel Čánský – Tvorba stan-

dardů kvality č. 4 – 6.
• Šetrné úchopy, sexuální výchova 

lidí s MP, školení o zákoně o sociál-
ních službách.

Považujete povinných 24 hodin 
ročně za moc, nebo málo?
• Pro sociální pracovníky je to přimě-

řené, pro pracovníky v sociálních 
službách přehnané.

• Moc.

Vzděláváte se sama/sám nad rá-
mec těchto školení a jak?
• Ano vzdělávám, studuji VŠ se za-

měřením na sociální práci a přes-
to musím povinných 24 hodin ab-
solvovat.

• Ne, mám problém stíhat i takovýto 
počet hodin.

Myslíme, že další komentář není po-
třebný, ale že už přišel čas nastolit 
problém „rozpočtové odpovědnosti“ 
i v oblasti vzdělávání sociálních pra-
covníků a pracovníků sociálních slu-
žeb. Uvítáme vaše podněty a zkuše-
nosti pro článek do dalšího čísla.

Redakce
redakce@marcom-praha.cz

Ilustrační foto: archiv redakce
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Nová pracovní pozice v systému sociálních služeb: 

 MANAŽER KVALITY
V Katalogu prací ve veřejných službách a správě z roku 2010 můžeme najít nové povolání, kte-
ré  vzniklo na základě požadavků praxe, podle nichž je nutné hodnotit a zkvalitňovat veřej-
nou službu a stanovit určité standardy pro výkon této činnosti včetně možnosti kontroly 
kvality poskytovaných služeb. V povolání jsou uvedeny tři úrovně prací. První zahrnuje sle-
dování a hodnocení kvality a tvorbu systémů kvality. Druhou samostatnou skupinou jsou 
práce z oblasti tvorby standardů kvality nebo oborových standardů kvality. Třetí skupinou 
jsou práce, jejichž předmětem je kvalita ve veřejných službách a správě jako celku.

Pracovník na této pozici se podílí 
např. na zajišťování požadované úrov-
ně kvality poskytovaných služeb, pro-
vádí specializované kontroly dodržo-
vání systému hodnocení kvality po-
skytovaných služeb v organizaci a na-
vrhuje opatření na zvýšení této kvali-
ty. Může jednat s dodavateli o kvali-
tě dodávek a s odběrateli o kvalitě ve-
řejných služeb. Dle katalogu prací se 
pracovník na této pozici účastní tvor-
by standardů kvality a metod sledová-
ní a měření kvality veřejných služeb, a 
to včetně provádění konzultační a po-
radenské činnosti oboru, zvyšování 
a hodnocení kvality veřejných služeb.
Tato pozice je pro mnoho zaměstna-
vatelů neznámá nebo ji možná nepo-
važují za důležitou a potřebnou. Mys-
lím si, že to je funkce velmi zajímavá 
a absolvent s vysokoškolským vzdě-
láním, s určitými osobnostními před-
poklady a odbornými znalostmi má 
všechny podmínky k tomu, aby ji mohl 
vykonávat. Pokud se ohlédneme 10 až 
15 let zpět, jen málokdo považoval za 
nutné, aby byl např. v domově pro se-
niory ergoterapeut, arteterapeut či re-
habilitační pracovník. Všechno to dě-
lal „někdo“. V současné době, kdy se 
„jde po kvalitě“, dochází i ke specia-
lizaci a tyto (i jiné pozice), se v praxi 
běžně vyskytují. 
A tak věřím, že i pozice manažera kva-
lity sociálních služeb bude mít časem 
své místo v systému sociálních služeb. 

A jak tato pozice vypadá v praxi?
Představujeme mladou ženu, kte-
rá působí na pozici garanta kva-
lity sociální práce ve firmě Ledax 
o.p.s. 
Slečna Mgr. Drahomíra Lencová o své 
práci říká: Moje pozice zasahuje do 
více okruhů. Společnost Ledax o.p.s. 
se sídlem v Českých Budějovicích 
má registrované služby Pečovatel-
ská služba, Osobní asistence, Domá-
cí ošetřovatelská péče. U všech slu-
žeb hlídám kvalitu, dodržování toho, 
na čem jsme se dohodli, co jsme slí-
bili nebo se zavázali. Nejčastěji jsem 
tu pro pracovníky v konkrétní službě 
a pomáhám jim řešit situace, se kte-
rými si neumí sami poradit. Asi nejví-
ce se to týká dokumentů, jejich struk-

tury a obsahu. 
Jsem metodik 
SQSS, pomáhám 
pracovníkům vy-
tvořit taková pra-
vidla, která jsou 
z praxe a bude je 
tedy možné ze 
strany pracov-
níků dodržovat. 
Snažím se s pra-
covníky pracovat 
tak, aby pocho-
pili, že pravidla, 
(celkově SQSS) 
mají poskytova-
tele chránit, po-
máhat pracovní-
kům, ukazovat směr konkrétní služby 
a umožnit poskytovateli vidět, když 
ze svého směru sejde. Pro pracov-
níky je to  práce navíc, ale mou pra-
cí je jim ukázat tu potřebnost a moti-
vovat je, aby spolupracovali na tvor-
bě SQSS tak, aby byla jednotnost pra-
xe a teorie. 
Pomáhám pracovníkům SQSS zavá-
dět do praxe. Jsme velká organizace 
a dle mého názoru je koordinace tak 
velkého množství pracovníků dosti 
náročná. Sjednotit všechna střediska 
např. v pečovatelské službě a mít jako 
prioritu individuální přístup k uživa-
teli, je velice těžký úkol pro nás pro 
všechny, ale jak často říkám, není  ne-
možný.
Vedle SQSS řeším vzdělávání pracov-
níků. Mou snahou je každému pracov-
níkovi ,,ušít“ vzdělávání na míru. Ne-
rada posílám někoho na vzdělávání 
jen proto, že je to povinnost poskyto-
vatele. Pracovník má možnost si vzdě-
lávání navrhnout, společně debatuje-
me nad tím, kde má například meze-
ry a v jaké oblasti by potřeboval vzdě-
lání doplnit. Snažím se také o vzájem-
nou podporu a předávání zkušenos-
tí mezi pracovníky. Vedeme společná 
setkávání, kde mají pracovníci mož-
nost si říci, jak každý svoji práci vy-
konává, svěřit se s problémem, získat 
zpětnou vazbu od kolegů. 
Jsem článkem mezi poskytovaný-
mi službami, sleduji vytíženost pra-
covníků v dané službě, spolurozho-
duji s pracovníky o tom, která služba 

je právě teď pro uživatele potřebná. 
Mezi mé činnosti patří i spolupráce 
na tvorbě projektů a jejich realizace. 
Zabývám se také tvorbou a vyhodno-
cením dotazníků v daných službách. 
Pomáhám při aktivizačních činnos-
tech a dalších akcích přímo s uživa-
teli našich služeb. Jezdím na jednotli-
vé okrsky, kde se účastním přímé so-
ciální práce s uživateli, komunikuji 
s nimi, vysvětluji jim dokumenty, kte-
rým nerozumí nebo jsou neuspoko-
jeni s vysvětlením sociálního pracov-
níka. V neposlední řadě sloužím jako 
opora pro pracovníky a snažím se jim 
vycházet vstříc. Hájím  práva uživate-
lů, ale také práva pracovníků.
Tato práce mě naplňuje a je pro mě 
smysluplná. Dělám něco, v co vě-
řím a svou vírou pozitivně ovlivňu-
ji ostatní pracovníky.  Líbí se mi, že 
mohu ovlivnit, aby poskytování slu-
žeb bylo kvalitní a slovo kvalita ne-
bylo jen nějaké slovo, ale slovo, které 
je pro nás hodnotou. Cílová skupina 
senioři je pro mě moudrost a knihov-
na zkušeností, a to je potřeba si po-
řád uvědomovat. Pracuji ve velmi vě-
kově rozmanitém kolektivu, ale žád-
ný pracovník nechápe seniory jako 
neaktivní a pro společnost nežádou-
cí. A to je to, co mi dává sílu nadále 
v této pozici pracovat. Stáří je sou-
část života a je potřeba, aby naše 
mladá generace tuto skutečnost po-
chopila a nezištně pomáhala těm, 
kteří stářím již prochází.

Mgr. Dagmar Dvořáčková

VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE

Mgr. Drahomíra Lencová (vlevo)
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Zásadní změny v sociální péči v Anglii
Po nástupu Davida Camerona (11. 5. 
2010) do úřadu ministerského před-
sedy Spojeného království začal De-
partment of Health (ministerstvo 
zdravotnictví, dále DH) pracovat na 
změnách v systému sociální péče. 
Tyto změny vycházejí z politické filo-
zofie Davida Camerona, formulova-
né mj. v jeho „Big Society speech.“ 
„Velká společnost“ má představo-
vat obrovskou kulturní změnu, má 
to být přechod k 
situaci, v níž se 
lidé ve svém kaž-
dodenním živo-
tě, ve svých do-
movech a obcích 
a na svých praco-
vištích sami cítí 
dostatečně silní 
a svobodní, aby 
pomáhali své ko-
munitě, aby řeši-
li své problémy, 
aniž by se stá-
le se vším museli obracet na různé 
stupně státní správy. Podle Camero-
na má jít o největší a nejdramatič-
tější přesun moci od byrokratických 
elit k lidem v ulicích.

Tři hlavní zdroje agendy „Velké spo-
lečnosti“ představují sociální akce, 
reforma veřejných služeb a posíle-
ní významu komunity. K vytvoření 
Big Society mají vést tři metody: de-
centralizace, transparentnost a po-
skytnutí financí. Výkonnou moc je 
třeba přesunout od centrální vlády 
na lokální úroveň a ještě dále. Po-
kud mají lidé hrát větší úlohu v an-
glické společnosti, musí mít k dis-
pozici všechny informace. A pokud 
jde o financování, Cameron zastá-
vá názor, že poskytovatelům veřej-
ných služeb je třeba platit podle je-
jich výsledků. Menším organizacím 
je třeba poskytnout startovací kapi-
tál pro jejich účast ve veřejných služ-
bách. Rovněž se předpokládá zapo-
jení soukromého kapitálu do sociál-
ních projektů.

Zásadní hodnotový posun se týká 
i sociální péče, která se chápe jako 
základní lidská potřeba, kterou vět-
šina lidí bude v určitém okamžiku 
svého života potřebovat buď pro 
sebe, nebo pro své blízké. To, jak 
dobře se lidé o sebe vzájemně sta-
rají, to vypovídá o síle a charakteru 
společnosti.

DH chce prosadit, aby si lidé mohli 
svobodně vybírat na pestrém a plu-
ralitním trhu ty služby, které jim nej-
více vyhovují. Obce by měly posky-
tovat každému potřebnému člověku 

osobní rozpočet, přednostně v po-
době přímé platby. Toto opatření se 
má realizovat do dvou let. DH chce 
rovněž, aby pracovníky v sociálních 
službách nezatěžovala lokální byro-
kracie a aby mohli těsněji koopero-
vat s uživateli služeb.

DH hodlá vytvořit nový právní rámec 
pro sociální péči. Zásadně se má 
zvýšit podpora těm, kteří pečují jak 

o své příbuzné, 
tak i o své spolu-
občany. Opět se 
v této souvislos-
ti předpokládá 
zvýšení podílu 
přímých plateb.

Sociální péče 
nemůže být pou-
ze odpovědnos-
tí státu. Musí se 
uvolnit ruce ob-
cím a širší ob-

čanské společnosti pro tvorbu ino-
vativních přístupů k sociální péči. 
Budou se podporovat všechna opat-
ření, která zredukují závislost lidí na 
sociálních službách.

Koaliční program zavazuje vládu 
k reformě anglického systému soci-
ální péče takovým způsobem, kte-
rý poskytne mnohem více pravo-
mocí jednotlivcům a jejich pečova-
telům (carers). Mají být odstraně-
ny bariéry mezi způsobem financo-
vání sociální a zdravotní péče a má 
se zvýšit důraz na preventivní aktivi-
ty. Rozšíří se rozsah přímých plateb, 
aby měli lidé a jejich pečovatelé více 
pravomocí a větší kupní sílu. Přímé 
platby poslouží současně jako ná-
stroj zlepšení přístupu ke krátkodo-
bé péči.

Vize moderního systému sociál-
ní péče je v podání DH založena na 
7 principech:
Prevence: lidé s většími pravomo-
cemi a silné obce budou spolupra-
covat na udržení nezávislosti. Role 
státu spočívá v podpoře komunit 
a jednotlivců, aby si udrželi či opě-
tovně získali nezávislost.
Personalizace: péči a její kvalitu 
kontrolují její uživatelé a nikoliv in-
stituce. Osobní rozpočty, přednost-
ně v podobě přímých plateb, se po-
skytují všem lidem, kteří na to mají 
nárok. Informace o péči a podpo-
ře jsou k dispozici všem lidem v ko-
munitě bez ohledu na to, zda si péči 
o svou osobu hradí sami či nikoliv.
Partnerství: péče se poskytuje 
v partnerství jednotlivců a komunit, 
dobrovolnického a privátního sekto-

ru, národní zdravotní služby a obec-
ních rad.
Pluralita: rozmanitost lidských po-
třeb musí být pokrývána diverzifiko-
vaným poskytováním vysoce kvalit-
ních služeb na širokém trhu posky-
tovatelů služeb.
Ochrana: k dispozici jsou smyslupl-
né záruky proti riziku zneužití nebo 
zanedbání. Nebezpečí rizika už ne-
smí být omluvou pro omezování lid-
ské svobody.
Produktivita: větší odpovědnost 
obcí a jednotlivců povede ke zlep-
šování a inovacím, ke zvýšení pro-
duktivity a k vysoké kvalitě sociál-
ních služeb. Publikování informací 
o kvalitě a sociálních službách pod-
poří transparentnost a odpovědnost 
za výsledky.
Lidé: lze získat pracovní sílu, kte-
rá bude poskytovat péči a podpo-
ru kvalifikovaně, se soucitem a ima-
ginací a které bude při výkonu této 
činnosti dána svoboda a podpora. 
Jsou zapotřebí všichni pracovníci 
sociálních a zdravotních služeb, aby 
společně se svými klienty prosadili 
změny načrtnuté v programu DH.

Dosavadní fungování systému soci-
ální péče bude podrobeno důklad-
né analýze, na jaře 2011 bude zveřej-
něn rozbor legislativy týkající se so-
ciální péče pro dospělé, v létě 2011 
bude publikována analýza financo-
vání sociální péče, koncem roku vlá-
da vydá Bílou knihu o sociální péči a 
konečně na jaře 2012 bude následo-
vat zákon o reformě sociální péče.

Literatura:
David Cameron: Big Society speech, 
Number 10.gov.uk.
A vision for Adult Social Care: Capable 
Communities and Active Citizens, De-
partment of Health

Ing. Vladimír Hanzl

Zásadní hodnotový posun se 
týká i sociální péče, která se 

chápe jako základní lidská po-
třeba, kterou většina lidí bude 
v určitém okamžiku svého ži-

vota potřebovat buď pro sebe, 
nebo pro své blízké. To, jak 

dobře se lidé o sebe vzájemně 
starají, to vypovídá o síle 
a charakteru společnosti.

David Cameron
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Tenkrát na Koločavě
V tomto článku se dočtete o unikát-
ním projektu, který v průběhu roku 
2010 a 2011 realizoval Ústav sociál-
ní péče pro mentálně postižené Tě-
chobuz a regionální televize R1 Vyso-
čina.  Spolupracovali na něm posky-
tovatelé sociálních služeb ÚSP Jino-
šov, ÚSP Křižanov a zahraniční part-
neři – ústav z polského Krakowa, slo-
venského Zavaru a z Vilšan v Zakar-
patské oblasti Ukrajiny. 
Projekt volně navazuje na obdobný 
program z roku 2008 „Malý princ“. 
Tehdy vzniklo malé filmové dílko na 
motivy knihy Antoine de Saint Exu-
peryho, oceněné Zvláštní cenou po-
roty a Cenou za nejlepší ženskou roli 
na mezinárodním filmovém festivalu 
Mental Power Prague Festival v roce 
2009. 
Nyní se předlohou filmu stala kniha 
Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj Lou-
pežník a tvůrci se vydali natáčet pří-
mo do Koločavy na zakarpatskou 
Ukrajinu. 
„Zázemí nám poskytl Ústav sociální 
péče Vilšany, se kterým se nám po-
dařilo navázat spolupráci na zákla-
dě partnerství Zakarpatské oblas-
ti a Kraje Vysočina“ říká paní ředitel-
ka Tomanová. „Z tohoto ústavu jsou 
také herci, kteří ve filmu ztvárnili ru-
sínskou část obyvatel tehdejší Kolo-
čavy a zejména obě hlavní role, po-
stavu Mikoly“. Pozor, to není překlep! 
V rusínském dialektu je Nikola Miko-
lou, i proto v průběhu natáčení vzni-
kl název filmu Mikola – tenkrát na Ko-
ločavě.  Mikolu si zahrál Arpád Virah 
a Eržiku ztvárnila Georgina Šaňkov. 
Role židovských obyvatel Koločavy 
si úspěšně zahráli polští herci. V roli 
Hanele opět zazářila Anna Kasprzyk, 
která získala cenu za vedlejší žen-
skou roli v Malém princi, kde hrá-
la Lišku. Česko-slovenskou  skupinu 
četníků  zahráli klienti z ÚSPMP Tě-
chobuz, Křižanova a v jejich čele zku-
šený herec z minulého projektu Josef 

Babej v roli kapitána. Čarodějnici vý-
borně zvládla Jiřina Bartůňková z Ji-
nošova. 
V první polovině roku probíhaly pří-
pravy natáčení, psal se scénář, zajiš-
ťovalo se ubytování a doprava všech 
účastníků na místo natáčení, připra-
vovaly se kostýmy, masky, rekvizity, 
technika. V březnu 2010 proběhla or-
ganizační schůzka v Koločavě, na kte-
ré se domlouvala spolupráce s ukra-
jinským poskytovatelem, vyhledávaly 
místa pro natáčení, ubytování, zajiš-
tění stravování. 
A v srpnu téhož roku se vydala 
50členná skupina účastníků projek-
tu  na Ukrajinu, aby zde prožila deset 
krásných dnů plných tvořivé práce. 
„Koločava nás přivítala nádherným 
počasím, které s nezaměnitelnou pří-
rodou této oblasti vytvořily ideální 
podmínky pro celý projekt. Natáče-
li jsme ve skanzenu Stare Selo přímo 
na Koločavě, v Hospodě Četnická sta-
nice, která se stala skutečnou filmo-
vou četnickou stanicí  a v okolí Vilšan-
ského jezera. Obyvatelé Koločavy, ze-
jména rodina Tumarec a rodina Ma-
karová  se nám v rámci možností sna-
žili vytvořit podmínky, které byly po-
třebné pro zvládnutí náročného úko-
lu – natočit s mentálně postiženými 
herci 50minutový film, jehož zkráce-
ná verze bude opět soutěžit na Men-
tal Power Film Festivalu v Praze v roce 
2011“, vzpomíná Simona Tomanová.
Natáčení bylo náročné. Točilo se 
s herci, kteří hovořili čtyřmi jazyky. 
Jejich asistenti si řadu věcí museli 
také dohadovat prostřednictvím tlu-
močníků. Během pobytu navíc téměř 
všechny účastníky postihla „cestova-
telská nemoc“. Třetí den natáčení byl 
z členů filmového štábu schopen prá-
ce pouze režisér filmu Jirka Svoboda, 
který si na place musel zajistit  režii 
i  kameru. Odpoledne se muselo na-
táčení přerušit, ale hrdinný štáb se 
již večer postavil na nohy a pokračo-

val už večer natáčením nočních scén.    
„Herce práce neuvěřitelně bavila. 
Kladla na ně nároky, se kterými se 
v běžném životě příliš nesetkávají. 
Najednou byli postaveni do situace, 
kdy práce, která je čekala, byla sku-
tečnou prací a ne hrou. Prací, která se 
musí dokončit a musí mít výsledek, 
jenž všichni očekávají. Celý štáb si 
dal velký úkol – natočit film tak, aby 
se výkony herců mohly přirovnat  vý-
konům nepostižených herců – ama-
térů, ale hlavně tak, aby nebylo zdů-
razňováno jejich postižení, což se ně-
kdy v podobných snímcích děje. Jak 
se nám to podařilo, posoudí divák 
sám.    
Výkony herců jsou obdivuhodné.  Nej-
víc si cením toho, co na plátně není 
vidět. Mnoho scén se opakovalo de-
setkrát, dvacetkrát, než byl režisér 
spokojený, přesto jsme vůbec neza-
znamenali neochotu nebo nechuť. 
Trpělivě svoje scény opakovali a ni-
kdo ani na chvíli nezanaříkal, že již 

nechce, nebo je unavený. 
Zažili jsme samozřejmě 
i mnoho legrace, na pla-
ce vládla po celou dobu 
úžasná atmosféra  a to, 
že se někdy nedařilo, bylo 
bráno s humorem. Vždyť 
koneckonců, natáčení fil-
mu má jednu úžasnou 
hodnotu. Na place nejsou 
postižení a zdraví lidé. 
Náhle zjistíte, že jsou tam 
pouze  herci a ti ostatní. 
A chyby nedělají jen herci. 
Tuhle se kameraman za-

Motto: Mentálně postižení lidé jsou kamínkem v mozaice společnosti, kamínkem, 
který umí zazářit. Je jenom třeba si umět tohoto záření všimnout.
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sní nad výhledem na panenskou pří-
rodu a zapomene zapnout kameru, 
támhle zase někdo z asistentů pro-
mluví v okamžiku, kdy běží kamery 
a mikrofony, skriptu unikne detail, 
který se v procesu natáčení jeví malou 
hloupostí, ale oko kamery z něj udělá 
důvod pro nepoužití natočené scény 
do filmu nebo kostymérka zapomene 
na ubytovně nějakou rekvizitu či část 
kostýmu. Na place je skutečně pouze 
a jenom tým lidí, kteří mají společný 
cíl a v něm má každý svůj úkol, které-
ho se snaží zhostit co nejlépe“, hodno-
tí natáčení Simona Tomanová. 
Na Koločavě proběhlo devět natáče-
cích dnů, pracovalo se od osmi ho-
din do rána do sedmi hodin večer, 
ve třech dnech končilo natáčení hlu-
boko po půlnoci. Herci se na place 
střídali, měli možnost si odpočinout 
a užít si zábavu v doprovodných pro-
gramech. Filmový štáb musel být na 
place po celou dobu a pokud byli 
unaveni, poznaly to pravděpodobně 
až jejich rodiny po příjezdu domů.  
Doprovodné programy zajišťovali 
pracovníci z ÚSPMP Těchobuz, jako 
nositele celého projektu. Kreslilo se, 
modelovalo, účastníci měli možnost 
využít nabídky výletu do Chustu, na-
vštívili ostatní klienty v Tjačevu, což 
je chráněné bydlení, které vzniklo za 
finanční podpory Švýcarska a Kra-
je Vysočina  a je detašovaným praco-
vištěm ÚSP Vilšany. Nezapomenutel-
ný byl výlet na zakarpatské Poloniny. 
Jen slunce, vítr, tráva, ticho a divoké 
koně -  taková je neposkvrněná  příro-
da  zakarpatské oblasti.   
Zajímavé byly i večery strávené s čes-
kými turisty. O projekt projevovali vel-
ký zájem a chtěli vědět, kde se na film 
budou moct  podívat. Snad se poda-
ří záměr autorů a některá z celoploš-
ných televizí film uvede. 
V posledním natáčecím dnu uspořá-
dal Kraj Vysočina pro všechny účast-
níky dotočnou v Hospodě Četnická 
stanice, kde se promítl první nahru-
bo sestříhaný materiál filmu. Členo-
vé filmového štábu v čele s Jirkou 
Svobodou totiž ještě po nocích seděli 
v provizorní střižně, kterou si dopra-
vili z Čech, a připravovali materiál na 
promítání na dotočnou, aby všich-
ni herci měli možnost již před odjez-

dem domů podívat se, jak se jim dílo 
povedlo. 
Dotočné se zúčastnili představite-
lé Kraje Vysočina a Nadačního fon-
du VIZA, kteří významně  pomohli při 
organizaci celého projektu a finanč-
ně jej podpořili. Přijel i poslanec par-
lamentu Ukrajiny, pan Arževitin, kte-
rý je současně majitelem skanzenu 
Stare Selo, a umožnil zdarma v tom-
to skanzenu po celých devět dnů na-
táčet.  
Po příjezdu domů práce neskončila.  
Nastaly práce ve studiu. Nejen střih 
a ozvučení a titulkování filmu. Ještě 
bylo třeba dotočit hlasy s čarodějni-
cí a zejména zbývalo natočení vypra-
věče, kterého se ujal pan Miroslav Do-
nutil, s laskavostí a ochotou v jednom 
z pražských natáčecích studií. 
Další komplikace popisuje paní ře-
ditelka: „Po sestříhání filmu jsme se 
rozhodli první scénu z filmu přeto-
čit – scénu s čarodějnicí. Podařilo se 
nám vyřídit víza představiteli Mikoly, 
Arpádu Virahovi a jeho asistentovi, 
scénu jsme přepsali poprosili jsme 
o pomoc Město Humpolec a správce 
hradu Orlík u Humpolce, abychom 
zde v listopadových dnech mohli scé-
nu přetočit. Štěstěna nám ale tento-
krát nepřála. Na Orlíku se práce vel-
mi podařila a celá scéna byla napro-
sto podle našich představ. Prostře-
dí hradní zříceniny jí dodalo navíc 
nádech mystiky. Bohužel nás zradi-
la technika. Natočená data se z po-
čítače, na kterém se stříhalo, pros-
tě ztratila a ona supervýkonná ma-
šinka si s námi ještě pohrála natolik, 
že přepsala i data, která byla uložena 
na dalších třech discích. Šance, že se 
tohle může stát, je jedna ku milionu. 
Naděje ale umírá poslední, ještě po-
řád je odborníci hledají. Jen těžko se 
nám smiřuje s tím, že by tato scéna 
byla navždy ztracena.“ 
A pak přišel onen důležitý  den. Slav-
nostní předpremiéra filmu v kině 
Dukla v Jihlavě. 
Všichni napjatě a se spoustou tré-

my očekávali, jak se film bude líbit. 
„Předpremiéra proběhla ve dvou čás-
tech,“ líčí Simona Tomanová, „dopo-
ledne byla určena našim přátelům 
a kolegům z ostatních příspěvkových 
organizací, poskytujících sociální 
služby Kraje Vysočina. Uvedl ji radní 
pro sociální oblast Mgr. Petr Krčál, je-
muž bychom rádi projevili dík nejen 
za krásný a milý proslov, ale také za 
významnou pomoc při přípravách ce-
lého projektu i premiéry.“ 
V hale kina Dukla byla instalována vý-
stava fotografií z natáčení  od profe-
sionálního fotografa Angela Purger-
ta, který touto formou projekt podpo-
řil. Ty fotografie jsou nádherné a zce-
la vystihují atmosféru natáčení.  
Odpoledne se na film přišli podívat 
představitelé Kraje Vysočina v čele 
s panem hejtmanem MUDr. Jiřím Bě-
hounkem, který převzal záštitu nad 
celým projektem, hosté z Ukrajiny 
v čele s panem poslancem Arževiti-
nem, představitelé Nadace VIZA, pan 
Pavlita, konzul ČR na Ukrajině, naši 
přátelé z Polska a samozřejmě spon-
zoři celého projektu. Jim patří také 
velký dík. Bez jejich pomoci by tako-
véto projekty nemohly vznikat. 
Hosty premiéry přijel osobně pozdra-
vit pan Miroslav Donutil, zavzpomínal 
při té příležitosti na natáčení Balady 
pro banditu i na svoji návštěvu před 
několika lety na Koločavě. 
A co říká Simona Tomanová na zá-
věr? „Měli jsme velkou radost. Film 
se líbil, naši herci se staly skutečný-
mi hvězdami večera. A tak to má být. 
Všichni známe  herce, tváře z plátna, 
a kdo z nás si vzpomene na režisé-
ry, scénáristy nebo kameramany? To 
je to, v čem je film jedinečný. A to je 
to, proč filmy s mentálně postižený-
mi herci děláme. Učíme společnost 
všimnout si záření kamínku.“

Bc. Simona Tomanová, ředitelka 
ÚSPMP Těchobuz

Foto: Angelo Purgert
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Zmíněná únorová konference při-
nesla souhrn informací o vědec-
kých výzkumech, jež se uskutečni-
ly v rámci projektu. Kromě obou po-
řadatelských institucí přispěli svými 
příspěvky také někteří vědečtí pra-
covníci Pedagogické fakulty Ostrav-
ské univerzity. 

K referátům, které nás na konferen-
ci zaujaly, patřil mj. příspěvek prof. 
dr. hab. Zenona Gajdzicy ze Slezské 
univerzity v polském Těšíně, kte-
rý ve svém příspěvku „Postawy wo-
bec integracji nauczycieli różnych 
typów szkol“ (Postoje učitelů k inte-
graci v různých typech škol – pozn. 
red.) představil výsledky výzkumu 
postoje učitelů k lidem s mentál-
ním postižením na území Cieszy-
na. Jak uvedl, v Polsku stejně jako 
v jiných zemích Evropské unie, jsou 
výrazné tendence směrem k inklu-
zi dětí s mentálním postižením do 
běžných škol, což je spojeno s nej-
různějšími problémy, kdy se integ-
race dětí s mentálním postižením 
do běžných škol nepodařila. Prof. 

Gajdzica se ve svém výzkumu věno-
val zejména postojům učitelů s růz-
nou mírou praxe k těmto žákům. Vý-
zkum ukázal, že v Polsku, speciálně 
na Těšínsku, se učitelé staví převáž-
ně pozitivně ke změně nebo k likvi-
daci segregačního vzdělávání žáků 
s mentálním postižením, jejich ná-
zory se však různí pokud jde o žáky 
s těžkým mentálním postižením. Na 
tento referát pak navázal příspěvek 
dr. Doroty Prysak, jež se zabýva-
la podporou profesionálů – učite-
lů a vychovatelů, věnujících se práci 
s lidmi s mentálním postižením. Její 
výzkum ukázal, že jednak citelně 
chybí vhodné didaktické pomůcky, 
které by byly přizpůsobené potře-
bám postižených dětí, školští peda-
gogové se také potýkají s nedostat-
kem informací o problémech, jež 
trápí děti s mentálním postižením. 
Polské vzdělávání postrádá přede-
vším zaměření na speciální pedago-
giku, proto zdejší učitelé často sami 
potřebují podporu dalších odbor-
níků, ti však v běžných školách ob-
vykle chybí. Kromě toho často váz-

ne podpora vzdělávání dětí se zdra-
votním postižením ze strany vedení 
škol a někdy i rodičů. 

Mgr. Ilona Fajfer-Kruczek referovala 
o nabídce trhu práce při aktivizaci za-
městnávání lidí s mentálním postiže-
ním. Její výzkum ukázal, že zaměst-
návání těchto lidí je na polské stra-
ně hranice podobným problémem, 
jako u nás. Lidé s mentálním postiže-
ním mají nejmenší šanci na zaměst-
nání, protože zaměstnavatelé mají 
většinou obavy z jejich intelektuál-
ních schopností, bojí se komunikace 
s nimi a obávají se také jejich dopro-
vodných zdravotních problémů (např. 
epileptických záchvatů apod.). Přes-
tože se na Těšínsku pořádají dvakrát 
do roka školení zaměstnavatelů, spo-
jená s informacemi o lidech s mentál-
ním postižením a možnostech práce 
s nimi, je skutečně projevený zájem 
ze strany zaměstnavatelů o tuto sku-
pinu potenciálních zaměstnanců mi-
zivý. Jako možné řešení této situace 
vidí paní Fajfer-Kruczek ve speciální 

Vzdělávání a integrace 
lidí s mentálním postižením na česko-polském pomezí 
POSTŘEHY Z  ČESKO -POLSKÉ KONFERENCE V  OSTR AVĚ

V úterý 8. února se na Pedagogické fakultě Ostravské univer-
zity v Ostravě uskutečnila konference na téma „Instituce a or-
ganizace podporující vývoj a socializaci mentálně postižených 
osob na území těšínského a karvinského okresu“, kterou v rám-
ci společného evropského projektu podpořeného Euroregio-
nem Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński uspořádal Uniwersy-
tet Śląski v Cieszyně v Polsku spolu s Diakonickým institutem 
v Českém Těšíně.

Tento projekt se zaměřuje na pol-
sko-českou spolupráci v oblasti so-
ciální integrace lidí s mentálním 
postižením a zahrnuje několik ob-
lastí, jež se zaměřují především na 
zvyšování informovanosti v pro-
blematice integrace a výměnu po-
znatků, zkušeností a nápadů orga-
nizací, které pracují s lidmi s men-
tálním postižením, vytvoření je-
jich databáze, sdílení popisů nej-
různějších situací týkajících se in-
tegrace osob se zdravotním posti-
žením v Polsku a v České republi-
ce, společný vědecký výzkum v so-
ciální oblasti, publikace s výsledky 
vědeckého výzkumu pro organiza-
ce zapojené do projektu a odbor-
né semináře pro pracovníky těch-
to organizací. Projekt je zaměřen 
na zástupce státních institucí a 
nevládních organizací pracujících 
s lidmi s mentálním postižením na 
česko-polském pomezí Slezska, 
ale je otevřený také pro všechny 
další zájemce o tuto problematiku: 
ředitele a manažery, instituce a or-
ganizace, pečovatele, vychovate-
le, učitele, terapeuty, školitele, po-
radce, studenty, rodinné příslušní-
ky osob s mentálním postižením 
a dobrovolníky.

Záběry z konference česko-polského projektu „Instituce a organizace pod-
porující vývoj a socializaci mentálně postižených osob na území těšínské-
ho a karvinského okresu“. 



 

přípravě a vzdělávání těchto lidí, ale také v cíleném 
odborném poradenství.   

Zkušenosti s touto problematikou pak z české stra-
ny hranice doplnila prezentace sociálního podni-
ku Ergon v Třinci, kterou uvedla paní Mgr. Dolores 
Czudková, výkonná ředitelka tohoto podniku, jehož 
vznik iniciovala před deseti lety Slezská diakonie 
a který od roku 2004 existuje samostatně jako ob-
čanské sdružení pod názvem Ergon – Chráněná díl-
na, zaměstnávající výhradně zdravotně znevýhod-
něné osoby z regionu Třinecka a Těšínska. 

Na konferenci byla věnována pozornost také podpoře 
dětí s mentálním postižením ve školním věku (dostup-
nost rehabilitačních a zdravotních pomůcek, ozdrav-
ných a rehabilitačních pobytů, odstraňování architek-
tonických, technických a jiných bariér) a srovnání, jak 
o tyto děti pečuje stát a nestátní organizace (např. cír-
kev, nadace nebo neziskové organizace). 

Velmi zajímavým referátem přispěl ke konferenci 
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. z Ostravské univer-
zity, který svůj příspěvek věnoval vzdělávání a reha-
bilitaci intelektuálně znevýhodněných osob. Připo-
mněl, že všechny státy Evropské unie se snaží vytvo-
řit rovné šance pro osoby s mentálním postižením 
– žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ne-
boť jde o právo dětí na vzdělávání v příznivém, ne-
deskriptivním prostředí. Tedy nejen o to, v jaké ško-
le, ale i v jakém prostředí, aby z toho mělo užitek ne-
jen dítě, ale i jeho okolí. 

Zvláštní pozornost přitom ve svém příspěvku vě-
noval estetické výchově jako nedílné součásti živo-
ta každého jedince, která přispívá k harmonickému 
rozvoji jeho osobnosti. Zdůraznil, že cílem estetické 
výchovy těchto dětí (a žáků) je vytvoření návyků kaž-
dodenní životní kultury a soužití s lidmi. K tomu jim 
může pomoci seznamování se s krásami přírody, 
s uměleckými díly v nejbližším okolí, zprostředko-
vání radosti z prožívání krásy umění a to nejdůleži-
tější: rozvíjení schopnosti aktivní estetické tvorby 
a díky tomu také vytváření předpokladu pro aktivní 
pěstování estetické výchovy. 

Připomněl také, že je třeba respektovat „jinakost“ dětí 
s mentálním postižením při rozvoji jejich estetického 
vnímání a zdůraznil, že charakter estetické výchovy je 
především reedukativní, směřující k rozvoji celé osob-
nosti dítěte. Na druhé straně estetická výchova může 
být pojítkem k zapojení dítěte do společenského dění 
a v některých případech mohou být děti s mentálním 
postižením zcela rovnocennými partnery dětem zdra-
vým. To ostatně dostatečně výrazně prokazují i zku-
šenosti těch, kteří cíleně rozvíjejí estetickou výchovu 
dětí a mládeže s mentálním postižením a zapojují je 
do nejrůznějších kulturních aktivit.  

Ostravská konference Slezské univerzity v Cieszyně 
ve spolupráci s Diakonickým institutem v Českém Tě-
šíně, věnovaná rozvoji a socializaci lidí s mentálním 
postižením, přinesla řadu zajímavých podnětů a zku-
šeností, ale také možnost srovnání podmínek a pří-
stupu k těmto lidem na obou stranách hranice česko-
polského pomezí Slezska a v neposlední řadě také 
cennou inspiraci pro všechny její účastníky, mezi ni-
miž převažovali zástupci zařízení sociálních služeb 
z celého Ostravska.    
     

Text a fotografie: 
BOHDANA RYWIKOVÁ 
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Více výživy
v menším objemu

Nutridrink Compact je vysoce účinný sipping 
nové generace, který v malé lahvičce o objemu 
125 ml obsahuje stejné množství výživy, jako 
Nutridrink ve 200ml balení: 300 kcal/12 g bílkovin. 

Nutridrink Compact pomůže vašim klientům 
přijmout potřebné množství energie a živin
v objemu o 40 % menším. 

Nový standard v enterální výživě

Nutricia a.s.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Infolinka: 800 110 001
www.nutricia.cz

Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.



Jak dopadla soutěž
PUBLIC RELATIONS
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Na začátku března proběhlo vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže Public relations 
aneb Ukažte všem, že to děláte dobře. Druhý ročník přinesl mnohá překvapení, 

ale i umístění již „starých mazáků“. Předávání cen a prezentace jednotlivých zařízení 
proběhla v uvolněné atmosféře na odboru 22. MPSV, jemuž děkujeme za poskytnutí prostor 

a technologie. Firmě Hartmann Rico děkujeme za dary pro vítěze.
A NYNÍ JAK TO CELÉ DOPADLO:

Porota ocenila Barevné domky Hajnice prvním místem ve všech 
kategoriích, slovy porotců „za celkový dojem“. 
Jako první porotu zaujalo logo a propracovaný manuál pro jeho použi-
tí. Líbil se i slogan: Chceme dělat něco…žít spolu, ne vedle sebe. Prin-
cip „barevnosti“ je dodržován důsledně ve všech vrstvách (názvy a barvy 
domů, časopis Barevný zpravodaj, Barevný průvodce sociální službou, 
Dílny barevných příležitostí, Oranžová kavárna pro veřejnost). I další PR 
aktivity Barevných Domků jsou originální a pozoruhodné. O výstavě Už 
je to jinak se dočtete na str. 26 v rozhovoru s Lenkou Alešovou. Výborně 
jsou zpracovány i četné tiskové zprávy pro místní média. Zaujaly i webo-
vé stránky, přesvědčte se sami: www.barevnedomky.cz

Kociánka obdržela ocenění za fotografie již v prvním ročníku soutě-
že a opět ji v této kategori nikdo nepřekonal. Perfektní obrazová do-
kumentace velmi zajímavých a originálních akcí, vysoká kvalita, re-
portážní pohotovost autorů, to vše přispívá k autentickému dojmu. 
Jako byste tam byli sami účastni. Už samy názvy akcí lákají: Veterá-
ni na Kociánce, Výlet parním vlakem do Lednice, Senicup aneb ví-
tězné tažení do Polska… Dále porotu nadchla audiovizuální pre-
zentace výstavy Kocikomix, komixů, které kreslily děti a samy je ko-
mentovaly, a fota z akce Nechte zmizet zeď. 
www.kocianka.cz
www.kocianka.cz/fotogalerie

Webové stránky má toto zařízení připravené tak, 
aby byly srozumitelné i potencionálním klientům 
(informace v alternativní podobě), jsou přehled-
né, hojně používají srozumitelné piktogramy, a po-
rotě se moc líbily i díky grafické úpravě, navazují-
cí na logo. Také ocenila prokliky na reportáže v te-
levizi a další videa. Přejeme hodně úspěchů při je-
jich vylepšování.  
http://www.sdkabo.cz/hosana-karvina
http://www.sdkabo.cz/hosana-karvina-dilny

Barevné domky Hajnice
aneb Hra s barvami

Audiovizuální prezentace, fotoreportáže
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka, Brno

Webové stránky
Slezská diakonie, středisko Hosana Karviná

Toto zařízení je již starým mazákem na 
poli Public Relations. Vloni získalo oce-
nění za projekt Všechny barvy duhy. V 
letošním ročníku porota ocenila domá-
cí časopis Čtyřlístku a profesionalitu 
zpracování materiálů pro média, inten-
zitu a rozmanitost publicity. O pozoru-
hodné akci propojení soukromého sek-
toru se sociálními službami čtěte na 
straně 28.
www.uspostrava.cz

Interní časopis a vztahy s médii a veřejností
Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Další informace k soutěži najdete na www.rezidencnipece.cz.
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V dílnách domova v Sulické už léta vznikají origi-
nální arteterapeutické a ergoterapeutické projekty. 
Vládne tam pohoda a dělnost, všude se něco děje, 
něco se dělá a něco roste, včetně bylinek. Porotě 
se ale hlavně z dodaných návrhů líbila výstava Hry-
cyklace, z které je vidět, že si opravdu všichni hez-
ky hráli s odpadky. Ale všechny další výrobky, které 
vzniknou v dílně, jsou s patřičnou publicitou veřej-
ně prodány, a zařízení tak kromě posílení image zís-
ká peníze na pomůcky a materiál pro vznik dalších 
krásných děl. 

Za podporu individuality klientů 
Palata má dlouholeté zkušenosti ve spolupráci s médii a veřej-
ností, a vždy správně využívala své historie a speciálního poslání. 
A tak zcela přirozeně vyplynulo, že když před šesti lety do Pala-
ty nastoupil nový klient, který měl literární nadání, dostal prostor 
nejprve v místním časopise, ale pak i v jiných médiích, začal na-
konec s pomocí Domova vydávat i vlastní knihy. Rovněž pozoru-
hodný je příběh zrakově postižené klientky, která přestože ztrati-
la zrak v 18 letech, dokáže nyní díky technice hmatového modelo-
vání tvořit krásné keramické plastiky. A Palata jí organizuje výsta-
vy a související publicitu. 

Reminiscenční terapie v Bystřanech zvaná Vzpomín-
kové kufry, je obecně velmi rozšířená, ale porota oce-
nila formu její prezentace, a to jak výstavu v zařízení, 
spojenou s vydáním publikace, tak i publicitu v mé-
diích. V brožurce je ke každému kufru ve zkratce pře-
vyprávěn životní příběh jeho majitele, mnohdy velmi 
dojímavý. Je to příklad dobře zvládnuté akce, která 
má pozitivní vliv jak na klienty a jejich příbuzné, tak 
i na zaměstnance Domova. A samozřejmě díky pub-
licitě posílila i dobré jméno Domova „pod paraplíč-
kem“.

Porota se rozhodla udělit v 2. ročníku soutěže Zvláštní uzná-
ní, a to za výroční zprávu. Kritéria pro hodnocení byla: Srozumi-
telnost a tedy i kultivovaný český jazyk, serióznost, povaha in-
formací – hodnocení z pohledu budoucího klienta, propagace 
dobrého jména instituce pro veřejnost. 
Celá výroční zpráva je umístěna na www.cssletovice.cz. 

Terapeutické aktivity a jejich prezentace
DOZP Sulická, Praha

Komunikace
Palata, Domov pro zrakově postižené, Praha

Originální akce pro klienty 
Domov důchodců Bystřany 

Nejlepší výroční zpráva
Centrum sociálních služeb města Letovice
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Každá pracovnice v p�ímé obslužné pé�i je zárove� klí�ovým pracovníkem pro �ty�i až 
šest uživatel�. U t�chto uživatel� zjiš�uje stanovování osobních cíl�, jak krátkodobých, 
tak dlouhodobých, snaží se být nápomocna pln�ní t�chto cíl� a provází uživatele k jejich 
realizaci. U všech uživatel� je kladen d�raz na podporu samostatnosti a aktivizaci.  
Od léta roku 2009 pracuje v DpS na plný úvazek fyzioterapeut, který se v maximální 
možné mí�e v�nuje všem uživatel�m, kte�í o jeho služby projeví zájem. K rehabilitaci je 
využívána rehabilita�ní místnost, vybavená pro tyto ú�ely �adou moderních p�ístroj�, p�i 
samotné rehabilitaci se pracuje s celou �adou technik (nácvik ch�ze pomocí chodítka 
nebo jiných kompenza�ních pom�cek, dechová cvi�ení, v�etn� cévní gymnastiky, 
apod.)  

 
 

Za�ízení získalo v tomto roce certifikát pracovišt� pracující s konceptem bazální 
stimulace, který má platnost 3 roky. V �eské republice se tímto ocen�ním m�že 
pochlubit cca.40 za�ízení  a na Slovensku 5 za�ízení.  
Veškerá zdravotnická dokumentace je vedena dle ordinace léka�e.  
Cílem zam�stnanc� je spokojenost a bio-psycho-sociální p�ístup ke všem uživatel�m. 
 
 
 

Využití volného �asu uživatel� 
 

Naší snahou je, aby v našem domov� obyvatelé žili bohatým kulturním životem. Kdo má 
zájem, m�že si vybrat ze široké nabídky aktiviza�ních program�: 
 
Zábavné – zábavná odpoledne s hudebním vystoupením, spojená s opékáním u altánu  
Hudební programy – vystoupení d�tí z MŠ, ZUŠ a ZŠ Letovice a Boskovice 
Nau�né – p�ednášky ,p�íroda, literatura, d�jiny apod.  
Spole�enské – vystoupení v jídeln�  
Sout�žní - kvízy 
Sportovní - petangue, kuželky, šipky, apod.  
Pracovní aktivity - ru�ní práce 
Každý uživatel má zpracován plán denních aktivit.  
 
Aktivity pro obyvatele máme také rozd�leny podle ro�ních období: 

 4 

 
V pr�b�hu roku 2009 ukon�ilo pobyt 17 uživatel�, z toho 2 uživatelky na vlastní žádost 
(odešly do domácího prost�edí), 15 uživatel� zem�elo. Z uvedeného vyplývá, že v roce 
2009 bylo do DpS p�ijato 17 nových uživatel�. 
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Uživatelé p�ijatí v roce 2009

 
 
 
K 31. 12. 2009 bylo našemu nejstaršímu obyvateli 96 rok�, nejmladšímu 66 rok�. 
Pr�m�rný v�k  k tomuto datu byl tedy 83, 8 rok�. 
 
v�ková struktura uživatel�: 
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Výro�ní zpráva o �innosti a rozbor hospoda�ení 
za rok 2009 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
b�ezen  2010 

 zpracoval: Ing.Ivo Kubín  
 

Redakce děkuje 
všem, kteří se do 
soutěžení dali a 
poslali zajímavé 
ukázky. Veške-
ré zaslané mate-
riály vám na vy-
žádání zašleme 
zpět. Těšíme se 
na vaši účast i ve 
3. ročníku. Infor-
mace budou zve-
řejněny v časo-
pise Rezidenční 
péče a na webo-
vých stránkách

www.rezidencnipece.cz.

Zástupci vítězných zařízení

Zleva: Vladimír Hanzl, Petr Hanuš, 
Lenka Alešová (1. místo)
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Různobarevné 
vidění světa

Můžete krátce představit Barev-
né domky Hajnice?
BD Hajnice jsou příspěvkovou orga-
nizací Královehradeckého kraje, kte-
rá poskytuje sociální služby lidem 
s mentálním postižením. Naše orga-
nizace má za sebou 15 let transfor-
mace a 56 klientů ze 113 žije ve sku-
pinových nebo 
individuálních 
domácnostech. 
V rámci doplňko-
vé činnosti pro-
vozujeme pod-
nikatelské akti-
vity pro zvýše-
ní příjmů organi-
zace a zároveň jako prostředek pro 
zaměstnávání našich klientů, když 
státní politika na běžném trhu prá-
ce pro to nevytváří podmínky. Všich-
ni klienti využívají veřejných služeb, 
64 % klientů pracuje a těch zbývají-
cích 36 % klientů během dne navště-
vuje bazální stimulaci, orofaciální 
stimulaci, sociálně pedagogickou 

stimulaci, aromaterapii, muzikote-
rapii, Snoezelen  apod.

Vaše aktivity v oblasti práce 
s veřejností jsou velmi bohaté. 
V čem se vám nejvíc vyplácí?
Daří se nám postupně bořit 30leté 
mýty o „hajnickém ústavu“ o „hrůz-

ných lidech, kte-
ří tam žijí“, a to 
tak, že se nám 
dárci a dobro-
volníci již ozýva-
jí sami, při hle-
dání spolupra-
covníků se se-
tkáváme s tím, 

že o nás již lidé předem vědí a zna-
jí naši činnost

Jak jste přišla na „hru s barva-
mi“?
V roce 2004, když jsem nastoupila 
na místo ředitele, byl pojem „ústav“ 
součástí legislativy. Chtěla jsem 
toto velmi pejorativní označení ně-

jakým způ-
sobem zesla-
bit. V tom-
to roce jsme 
otevírali dal-
ší dva dom-
ky – skupi-
nové domác-
nosti. Interi-
érový archi-
tekt navrhl 
prostředí jed-
noho domku 
do modré a 
druhého do zelené bary. Při hledá-
ní vhodného názvu tak vznikl nápad 
to využít a byl tu Ústav sociální péče 
Hajnice – barevné domky.  Po účin-
nosti nového zákona č. 108 a v sou-
vislosti se spojením s ÚSP Čtyřlístek 
Markoušovice došlo konečně k další 
změně názvu a vypuštění „ústavu“.

Porotu zaujal hlavně profesio-
nálně zpracovaný grafický ma-
nuál. To není levná záležitost…

V druhém ročníku soutěže Public relations aneb Ukažte všem, že to děláte dobře, obdrželo 
hlavní cenu zařízení Barevné domky Hajnice. Náš rozhovor s ředitelkou zařízení Bc. Lenkou 
Alešovou začal u PR aktivit, ale přesunul se i k dalším žhavým tématům. 

Kdyby někdo hodnotil kvalitu, 
systémovost a efektivitu české 

legislativy, dostal by se 
do kladných čísel jen v oblasti 

počtu novel u jednotlivých 
zákonů.

Zaujala mě informace, obsažená v člán-
ku Bc. Davida Pospíšila uveřejněném 
v tomto čísle Rezidenční péče pod ná-
zvem Komentář k navrhovanému Ná-
rodnímu plánu rozvoje sociálních slu-
žeb pro období 2011–2016 (str. 6). Autor 
si v něm posteskl, že ve Středočeském 
kraji, při počtu více než 600 registro-
vaných sociálních služeb a 4 inspekto-
rů, by samotné inspekce trvaly více než 
52 let. Nemám důvod nevěřit člověku, 
který se v problematice inspekcí kva-
lity (dále jen IQ) už nějaký rok pohybu-
je a zná s ohledem na dané požadavky 
jejich personální náročnost. Proto jsem 
nelenil a jím uvedená fakta vzal za ber-
nou minci při výpočtu celostátní potře-
by inspektorů kvality sociálních služeb. 
Výsledky jsou ohromující. 
Začal jsem kontrolním cyklem 4 let, což 
je asi s ohledem k důležitosti, jaká je to-
muto institutu ve všech možných i ne-
možných dokumentech přisuzována, 

nejdelší možná doba, po kterou lze ne-
chat kterékoli sociální zařízení bez in-
spektorského dozoru. Při této periodě 
IQ bude za stavu, kdy je registrováno 
skoro 5000 sociálních služeb, činit ce-
lostátní potřeba 425 celých úvazků in-
spektorů kvality, což představuje více 
než polovinu všech zaměstnanců MPSV. 
Co do osobních nákladů (mzdy, odvo-
dy na zdravotní a sociální zabezpeče-
ní a FKSP), které odhaduji na 400 tis. 
na osobu a rok, by tyto výdaje činily 
175 mil. Kč. To je asi pětinásobek vý-
dajů, které na činnost inspektorů (včet-
ně externích) předpokládala důvodová 
zpráva k Zákonu o sociálních službách. 
Pokud ale lhůtu k provádění inspekcí 
zkrátíme, což jak předpokládám, by jis-
tě doporučilo velké množství význam-
ných a zaručených odborníků na IQ a 
sociální služby vůbec, dostaneme se ješ-
tě k fantastičtějším výsledkům. Při kon-
trolním cyklu 3 roky stoupne potřeba 

inspektorů na 567 úvazků, za které za-
platíme skoro čtvrt miliardy. Při dvoule-
té periodě IQ pak s počtem 850 inspek-
torů bude tato instituce personálně ro-
bustnější než celé MPSV a s rozpočtem 
osobních nákladů 340 mil. Kč skoro stej-
ně tak bohatá. Ve variantě každoročně 
prováděné kontroly by se pak IQ s roz-
počtem 680 mil. Kč a počtem 1700 in-
spektorů, řadila mezi nejmohutnější 
segmenty veřejné správy ČR. 
Tyto řádky sice píši s jistou dávkou nad-
sázky, ale vůbec si nemyslím, že za ur-
čitých podmínek by se IQ  nemohly roz-
bujet do naznačených rozměrů, byť asi 
ne do těch nákladově nejextrémnějších. 
„Brouků Pytlíků sociálních služeb“, co 
toužebně očekávají jejich mohutný roz-
květ a spekulují nad tím, jak vytvořit do-
statečně košaté byrokratické inspekční 
struktury, ve kterých by se mohli zahníz-
dit, je stále hafo. Mějme se před nimi 
na pozoru. Nechtějí totiž nic jiného, než 

INSPEKČNÍ SCIFI, JAK DÁL?
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Ano není, ale investice se vyplatila. Při 
všech aktivitách víme, jak mají mate-
riály vypadat, jednotná podoba, a to 
včetně polepů automobilů, také po-
máhá při zapamatování firmy s ná-
zvem BD Hajnice. Mnoho kvalitních 
věcí vyžaduje prvotní zvýšené nákla-
dy, které se později nejen vrátí, ale i 
znásobí. Jednotnost materiálů také 
působí velmi profesionálně a věro-
hodně při jednání se sponzory a dárci.

Na kterou z vašich PR aktivit jste 
nevíc pyšní?
Na již tradiční akce jako Folkový ve-
čer pro hajnické barevné domky, kte-
rou v navštěvuje cca 250 návštěvníků 
a v poslední době především na výsta-
vu „Už je to jinak“, která konfrontuje 
ve fotografiích hrůzný stav sociálních 
služeb 90 let a nepoměrně jinou kva-
litu roku 2010.

Výstava „Už je to jinak“ hodnotí 
změny v letech 1990 až 2010. Jak 
vy sama byste hodnotila změny 
od zavedení zákona o sociálních 
službách pro celý obor sociálních 
služeb? 
Zákon o sociálních službách č. 108 
byl přelomový, ale i když jsme na něj 
čekali 17 let, je jeho kvalita ostudná. 
Na druhé straně však nebylo mož-
né nadále přežívat se zákony starými 
30 let a museli jsme „nějak“ začít. 
A takto se na tento legislativní, ne-
systémový zkomolenec dívám…nějak 
jsme začali, ale základem učení je po-
učení se z chyb. Zákon platí již pátý 
rok a je na nejvýš nutné z něj vytvo-
řit kvalitní, legislativní dokument, kte-
rý nastaví objektivní, efektivní systém 

pro fungování moderních sociálních 
služeb 21. století. 

Jaký je váš názor na klady a zá-
pory transformace sociálních slu-
žeb? MPSV zřídilo Národní cent-
rum podpory transformace sociál-
ních služeb. Jaký je váš názor na 
tuto instituci?
Transformace jako taková je nezbyt-
ná, ale musí být velmi pečlivě připra-
vena, citlivě řízena a musí na ni být 
dostatek času vzhledem k potřebám 
a zdravotnímu stavu klientů.
Transformace, jak je pojata v pilotním 
projektu MPSV, je vysoce riziková, ne-
stojí na kvalitních analýzách a je hná-
na tempem, které naprosto nebere 
ohled na psychické i fyzické možnos-
ti a dovednosti klientů. Zatěžuje ob-
rovskou, mnohdy zbytečnou adminis-
trativou, zaměřuje se především na 
„transformaci“ budov, ne obsahu slu-
žeb. Mám obavy, že z tohoto projektu 
vyjde velké množství rozsáhlých me-
todik, které nebudou v praxi k použi-
tí, množství nových a mnohdy zbyteč-
ných budov, ale také sociálních slu-
žeb, které budou fungovat na stejných 
principech, jako v původních prosto-
rách. Transformaci, kterou v někte-
rých moderních společnostech reali-
zovali 12, 20 nebo i 40 let, si sice ambi-
ciózní, ale velmi riskantní pilotní pro-
jekt MPSV dal za cíl u vybraných orga-
nizací zvládnout za 3 – 4 roky. 
Národní centrum by bylo vhodným a 
efektivním nástrojem projektu, pokud 
by po svém zřízení dostalo konkrétní 
a jasné zadání MPSV a celý projekt na-
dále řídilo. Vzhledem k tomu, že veš-
keré úkony, které NC vykoná, musí 

znovu schválit ministerstvo, je to ja-
kási neefektivní, finančními prostřed-
ky plýtvající sekretářka ministerstva. 
Škoda.

Jak se pro vaše zařízení vyvíjí 
letošní rok po ekonomické 
stránce?
Stejně jako v letošním roce, tak i v le-
tech předcházejících nás před zbrklý-
mi zásahy ministerstev v oblasti sni-
žování státní dotace zachránil zřizo-
vatel. Je však otázkou, jak dlouho tuto 
jízdu na ruském kole řízeně neříze-
nou ministerstvem se svým rozpoč-
tem ustojí.
I proto se snažíme pomoci tím, že 
rozšiřujeme podnikatelské aktivity, 
zefektňujeme fundraising, zvyšuje-
me příjmy od zdravotních pojišťoven 
apod. Na druhou stranu jsou ale tyto 
aktivity vzhledem k velikosti našeho 
rozpočtu spíše zrnko v moři.

Co vás v současné době nejvíc trá-
pí – ve vaší profesi samozřejmě…
Že v sociálních službách k odborným 
věcem pouštíme „doktora Cvacha“, 
zbytečně zvyšujeme neefektivní ad-
ministrativu, neumíme řídit ani kon-
trolovat kvalitu. Řídíme organizace, 
které ovlivňují životy lidí více než jin-
de, ale jen velmi málo se učíme v ko-
merčním prostředí, tam, kde mnoho 
nástrojů již letitou praxí ověřili.
A že kdyby někdo hodnotil kvalitu, 
systémovost a efektivitu české legis-
lativy, dostal by se do kladných čísel 
jen v oblasti počtu novel u jednotli-
vých zákonů.

Ptala se Lenka Kaplanová

nás ze svých teplých úřednických pelíš-
ků peskovat např. za to, že nemáme ve 
svých standardech ošetřeno, jak postu-
povat v případech, kdy se při konzumaci 
polévky klient popíchá vidličkou či poře-
že jídelním nožem, nebo strhávat body, 
protože klienty nevedeme k tomu, aby 
jedli špenát či mrkev, když je to zdravé. 
Ale dost ironie. Myslím si, že jen igno-
rant by popíral jakou úlohu – řekl bych 
pro základní zformátování disku – se-
hrály standardy kvality. Za stejný projev 
ignorantství považuji někdy až fanati-
cké šíření víry v samospásnost standar-
dů a inspekcí kvality. U standardů proto, 
že byl zásadní omyl považovat je v sou-
časné podobě za univerzálně použitelné 
pro všechny typy služeb. U inspekcí pro-
to, že jak je výše naznačeno mohou vést 
jen k samoúčelnému bujení byrokracie. 
Domnívám, že doba, kdy jsme přešlapo-
vali na místě končí, a že bychom již váž-
ně měli začít diskutovat, jak dál se stan-
dardy a inspekcí. Jistá řešení se nabízejí. 
Předně je potřeba uvažovat o zrušení po-
někud přihlouplého a značně subjektiv-
ního pojetí bodového hodnocení napl-
ňování standardů, jehož logiku a opod-

statněnost MPSV nikdy dostatečně pře-
svědčivě nevysvětlilo. Bodování systé-
mem „splnil/nesplnil“ přivítá asi větši-
na normálně uvažujících poskytovatelů 
jako podstatně objektivnější a spraved-
livější. 
Dále je potřeba uvažovat o inventuře 
stávajícího schématu standardů kvali-
ty. Považuje-li MPSV některé z nich za ne-
zásadní, pak v jednobodovém systému 
hodnocení nemají své opodstatnění. 
Nechť tedy zmizí z vyhlášky a jsou pouze 
kritériem v dobrovolném hodnocení po-
skytovatelů. Z ostatních tzv. zásadních 
standardů lze pak vydělit standardy lid-
skoprávní, registrační a standardy, které 
nazývám „balastní“. Za lidskoprávní lze 
označit bez nároku na jejich přesný vý-
čet např. kritéria b) a d) SQ 1, kritérium 
a) a b) SQ 2 či SQ 7. Tyto a i jiné standar-
dy již nyní kontroluje souběžně s veřej-
nou správou ombudsman a nevidím je-
diný důvod, proč by jejich kontrola měla 
probíhat duálně. Minimálně proto, že se 
tak děje z našich daní. Typickými regis-
tračními standardy pak mohou být za 
předpokladu taxativního výčtu všechna 
kritéria, která ukládají poskytovateli vy-

tvořit vnitřní pravidla na určitý postup či 
vztahující se k oblasti nějakých práv kli-
enta (např. SQ 1 c, 2a-c, 3a)+c),4a),5a), 
6a), 7a)+c)). Ty mohou v rámci mecha-
nismu kontroly registračních podmínek 
kontrolovat KÚ. Za balastní pak považu-
ji SQ, jimiž se naoko kontroluje určitý as-
pekt služby, např. soulad věcného, tech-
nického či  personálního vybavení  služ-
by, ačkoli ho s ohledem k absenci práv-
ní úpravy kontrolované  matérie  není 
s čím porovnávat. Typickými jsou např. 
SQ 9 a 10. Takové standardy nechť sdí-
lejí stejný osud jako standardy nezásad-
ní a z vyhlášky zmizí také. Myslím si, že 
po takto provedené inventuře standar-
dů a jejich převedení do jiných objektiv-
nějších kontrolních systému (dávajících 
např. dosud neexistující možnost pře-
zkoumatelného odvolání) by se kontro-
la sociálních služeb značně zefektivnila. 
Vedle toho se samozřejmě mohou rozví-
jet „nepovinné“ mechanismy kontroly, 
které jak, ukazuje zkušenost řady zemí, 
jsou pro kvalitu služeb daleko účinnější, 
než je současná státně dirigistická for-
ma kontroly sociálních služeb. 

JUDr. Eduard Kaplan
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Co přinesl originální nápad 
tiskárny Printo
Během necelých dvou zimních měsíců pomohli Ostra-
vané přispět částkou 70 660 korun ve prospěch klientů 
Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava díky originálnímu nápadu tiskárny Printo, která 
k 20. výročí své existence uspořádala charitativní akci 
nazvanou „Ostrava má srdce“.  

Od 11. prosince loňského roku byly 
v ostravských nákupních centrech 
Avion Shopping Park a Futurum ote-
vřené informační stánky, v nichž ko-
lemjdoucí lidé mohli věnovat své vi-
zitky. Bylo však možné posílat je 
také e-mailem v elektronické podo-
bě nebo poštou na adresu tiskárny 
Printo. Smyslem této akce bylo shro-
máždit co nejvíc vizitek a za každou 
z nich pak tiskárna darovala dvacet 
korun ve prospěch dětí a mladých 
lidí se zdravotním postižením na-
vštěvujících jedno ze zařízení Čtyř-
lístku – Stacionář Třebovice.
Tato dobročinná akce skončila le-
tos 30. ledna a podle informací jen-
datele společnosti, pana Tomáše Či-
choně, měl tento unikátní charita-
tivní projekt nečekaný úspěch. Lidé 
ve prospěch zdravotně postižených 
spoluobčanů věnovali celkem 3533 
osobních vizitek. K této aktivitě se 
nadšeně připojily i děti, jež přispě-
ly vlastnoručně kreslenými navští-
venkami. Díky této společné podpo-
ře mohla věnovat společnost Prin-
to ve prospěch klientů ostravské-
ho Čtyřlístku celkem 70 660 korun. 
„Snažíme se pomáhat lidem, aby 
i přes své postižení mohli žít ales-
poň trochu solidní život. Za peníze, 
které jsme takto získali prostřednic-
tvím akce Ostrava má srdce, opraví-
me místnost, v níž se scházejí klienti 
Stacionáře Třebovice a věnují se zde 
nejrůznějším společenským aktivi-
tám,“ upřesnil ředitel organizace, 
PhDr. Svatopluk Aniol, kam bude vý-
sledek akce Ostrava má srdce smě-
řovat. 
V pátek 25. února letošního roku se 
v ostravském hotelu Park Inn usku-
tečnilo slavnostní předání symbolic-
kého šeku do rukou ředitele Čtyřlíst-
ku jako součást oslav 20. narozenin 
společnosti Printo. Během slavnost-
ního večera bylo vylosováno také 
dvacet dětských navštívenek (z cel-
kem 950 odevzdaných), jež tiskárna 
Printo odměnila zvláštními cenami. 
Na všechny přítomné však čekalo ješ-
tě jedno překvapení: odhalení obří 
navštívenky a pokus o český rekord. 
Ze všech věnovaných vizitek Ostrava-

nů byla vytvořena jedna gigantická 
navštívenka o rozměrech 3 x 2 me-
try. Přítomná zástupkyně agentury 
Dobrý den z Pelhřimova potvrdila, že 
se jedná o historicky opravdu největ-
ší navštívenku, jaká kdy byla vytiště-
na na území České republiky, a pro-
to mohla být zapsána do české Kni-
hy rekordů. Na obří vizitce, jež bude 

mít své stálé místo ve vstupních pro-
storách tiskárny Printo, jsou zvěčně-
na jména všech, kteří se do akce „Os-
trava má srdce“ zapojili.
Originální nápad společnosti Printo 
oslavit zcela netradičním způsobem 
dvacáté výročí existence firmy svěd-
čí nejen o dobré marketingové stra-
tegii, ale vypovídá zároveň o zamě-
ření vedení společnosti, která vedle 
zájmu o vlastní prosperitu pamatu-
je také na pomoc a podporu těm, jež 
ji potřebují, což v dnešních dobách 
stále ještě není tak úplnou samo-
zřejmostí. 

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Představitelé společnosti Printo, její jednatel Tomáš Čichoň (na snímku vle-
vo) a výkonný ředitel Ing. Daniel Zabek, MBA, při vyhlášení výsledků akce 
Ostrava má srdce v ostravském hotelu Park Inn.

Ředitel ostravského Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk Aniol (na snímku vpravo) 
přebírá z rukou jednatele společnosti Printo, pana Tomáše Čichoně, sym-
bolický šek, na němž je vyčíslen výsledek akce Ostrava má srdce a který je 
také zmenšeninou obří vizitky, zapsané do české Knihy rekordů.
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