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Když slyším o programech deinstitu-
cionalizace jako o procesech huma-
nizace rezidenční péče, vrací se mně 
na mysl několik vzpomínek. Ano, dob-
ře rozumím tomu, poskytovat péči co 
možno nejdéle v přirozeném prostře-
dí a péči tomuto prostředí co nejvíce 
přibližovat, ale nějak se nemohu vy-
rovnat s programem, jehož obsahem 

je vracení klientů ústavů zpět, respek-
tive vytvářet pro ně „nová přirozená 
prostředí“. Rezidenční, dříve ústavní 
péče, apriori není nehumánní a ne-
přirozená pro toho, kdo ji potřebuje, 
v rozsahu, v jakém ji potřebuje, nebo 
pro toho, kdo ji chce. Takový názor je 
projevem neznalosti.
Proč mám odvahu to tvrdit? Nuže pár 

vzpomínek. V osmdesátých letech 
byla mezinárodně oceněna kvalita 
ústavní péče v Československu a to 
mělo za následek příliv zahraničních 
návštěv. Jejich návštěvy našich zaříze-
ní jsem měl také v popisu práce. 
Opakovaně jsem se setkával s tím, že 
zejména mladí průvodci popř. tlumoč-
níci těchto delegací mně prosili, aby 
do ústavu, domova důchodců či ústa-
vu sociální péče s námi nemuseli, pro-
tože to na ně působí silně depresivně, 

Před hodně lety jste chodil navštěvo-
vat pana Homolu do Domova důchod-
ců v Praze 10. Vodil jste sebou na ná-
vštěvy psa paní Medřické, stařičké-
ho boxera. Protože tenkrát psi na ná-
vštěvy nesměli, nechával jste ho če-
kat před vchodem. Podle pamětníků 
se pejsek rozvalil ve dveřích, a proto-
že i ve stáří budil respekt, začaly se 
tvořit fronty v obou směrech. Psí sta-
řeček spokojeně spal a překážel a na 
hudrání čekajících nereagoval. Když 
byly fronty již hodně dlouhé, doběhl 
někdo pro vás. Pamětníci to líčí tak-
to: došel jste k boxerovi, nazvedl mu 
ucho, do ucha zařval: UHNI! Milý pes 
uhnul o metr, což umožnilo projít če-
kajícím frontám. A s omluvným ges-
tem jste prý prohlásil: „Je trochu hlu-
chý“.

Ano, to bylo někdy na přelomu 70. 
a 80. let minulého století. To je hroz-
ný, jak to letí… Bonny byl můj boxer, 
kterého mi máma koupila, když mi 
bylo 15 let, tzn. byl tehdy asi 10letý. Uši 
jsem mu nenadzdvihával, protože je 
měl kupírované, ale na tuhle historku 
si vzpomínám. Asi to tak nějak bylo. 
Bonny byl velmi inteligentní, hodný 
a vychovaný pes a opravdu na mě če-

kal tam, kde 
jsem ho odložil. 
Snad jen ta fron-
ta nebyla tak 
dlouhá :-)

Vzpomínáte si 
na tento domov 
pro seniory?  
Chci se zeptat 
na vaše tehdejší 
dojmy. 
Jak se tam cítil 
pan Homola? 

No, myslím, že 
kdyby mohl, nebyl by tam. Vstal by 
a odešel. Ale byl po mrtvici a chodit 
nemohl. Snášel to hrdinně, ale bohu-
žel nedokázal přemoct bolest a cvičit, 
což byla jediná možnost, jak se vrátit 
do života. Všichni tam byli moc milí, 
ale bylo to smutné místo. 
Můj obdiv a úctu mají ti, kteří se s lás-
kou a péčí starají o ty, kteří to už sami 
nedokážou.

Umíte si představit sám sebe někdy 
v budoucnosti v domově pro seniory?

Celkem si umím představit skoro 

všechno. Nakonec – to je moje povo-
lání.
Nechtěl bych být ani v ústavu ani v ne-
mocnici. Doufám, že zemřu včas.
Jsem moc činorodý. Přivázat mě ně-
kam bez možnosti dělat to, co mě 
baví, by mě stejně zabilo.

Kromě mnoha hereckých a divadel-
ních rolí a jste veřejnosti známý jako 
chovatel a milovník koní. Na vašich 
webových stránkách jsem se dočet-
la, že jste zastáncem principu po-
skytnout koním co nejpřirozenější 
podmínky k životu, „osvobodit jejich 
huby a kopyta od železa“… Obdobné 

tendence se obje-
vují i v sociálních 
službách. Jak se to 
daří u koní? 

To je samozřej-
mě dobře. Nevím, 
jak to jde v sociál-
ních službách, ale 
u koní to zatím 
hodně skřípe. Chá-
pou to většinou 
praxí u koní ne-
zatížení lidé nebo 
majitelé koní, kte-
ří konvenčním cho-
vem a péčí o své 
koně dospěli do 
fáze, kdy jejich, tře-
ba relativně mla-
dému, čtyřnohé-
mu kamarádovi 
najednou veškerá 

běžná lékařská a kovářská péče ne-
dokáže vrátit zdraví. A oni začnou pře-
mýšlet a vracet se k pramenům. Pro-
tože tak jako nemůže kus kovu přibi-
tého na noze léčit, tak ani kus železa 
v hubě není ideální komunikační pro-
středek.
Bohužel se ale snahy o změnu středo-
věkých postupů setkávají s velkým od-
porem mnohých tzv. autorit a odbor-
níků, kteří se jakýmkoliv změnám, ve-
doucím k ozdravění, ulehčení a zlep-
šení života koní, zběsile brání.

Za rozhovor děkuje 
Lenka Kaplanová
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Jakým způsobem v rámci refor-
my sociálních služeb budou Úřa-
dy práce prospěšné rozvoji soci-
álních služeb? 

Ještě to není tak vzdálené datum, 
kdy jsem působil coby ředitel odbo-
ru, abych se nemohl vyjádřit k soci-
álním službám, respektive k tomu, 
co je, z mého úhlu pohledu, reforma 
sociálních služeb a jakou roli může 
sehrát či již se svými kompetence-
mi sehrává Úřad práce ČR. V prvé 
řadě bych odděloval reformní kro-
ky, které směřují k efektivnější for-
mě výplaty sociálních dávek a k vět-
šímu komfortu příjemců dávek, od 
samotného smyslu či podstaty so-
ciálních služeb. Podle mého názoru 
musí dojít k jistému myšlenkovému 
posunu ve vnímání služeb. Až příliš 
často se setkávám s názorem, že so-
ciální služby byly, jsou a budou pev-
ně regulovaným systémem ze stra-
ny veřejné správy. A stále příliš málo 
se setkávám s názorem, že určují-

cím prvkem systému z hlediska jeho 
rozsahu a kvality je samotný klient, 
či chcete-li uživatel. Především bych 
byl rád, aby Úřad práce ČR přispíval 
k tomuto myšlenkovému posunu, 
a to například tak, aby pomáhal 
v restrukturalizaci stávající sítě slu-
žeb a poskytoval odpovídající pod-
poru při vzniku nových poskytovate-
lů s portfoliem činností, které budou 
klienty požadovány a tudíž také do-
statečně využívány. Mnohokrát jsem 
tvrdil, že služba musí být společen-
sky objednána, proto také byly a bu-
dou podporovány procesy plánová-
ní služeb a pokusím se, aby i Úřad 
práce ČR, s nabídkou svých instru-
mentů, mohl do procesu plánování 
vstoupit. Jsem přesvědčen, že soci-
ální služby jsou mimořádnou příle-
žitostí pro tvorbu pracovních míst, 
pro rozvinutí systému mikropodni-
kání, nebo pro uplatnění řady lidí, 
kteří by jinak byli obtížně umístitel-
ní na trhu práce. 
Druhým segmentem činnosti ÚP ČR 

je pak zajištění maximálně efek-
tivních dávkových systémů, což by 
mělo ve svém důsledku výrazně zvý-
šit finanční zainteresovanost klien-
tů sociálních služeb ve formě úhrad 
za služby, a to jak z dávkových pro-
středků, tak i z vlastních. 

Myslíte si, že Úřady práce mo-
hou převzít v oblasti poskytová-
ní a financování sociálních slu-
žeb kompetence, které dnes vy-
konávají obce s rozšířenou pů-
sobností a kraje ve své přenese-
né působnosti – tedy za stát?

To, co nyní vykonávají obce v přene-
sené působnosti, je možné převzít 
pouze ve smyslu zajištění dávko-
vých systémů. Bohužel je to vnímá-
no jako odejmutí toho podstatné-
ho, přičemž pravý opak je pravdou. 
Stát musí zajistit unifikovaně a uni-
verzálně přístup k zákonem garan-
tovaným nárokům, tj. dávkám. To 
je předmětem „sociální reformy I“, 

Musí dojít k myšlenkovému 
posunu ve vnímání služeb 
Po dvaceti letech fungování mění úřady práce v ČR svoji organizační strukturu a uspořádá-
ní. Postupně by také měly převzít některé další agendy spojené s výkonem státní správy. 
„Sjednocením řízení dojde k úsporám na servisních výdajích, tedy na činnostech, které za-
jišťují chod úřadů. Jen v prvním roce by to mělo být podle propočtu MPSV celkem 180 milio-
nů korun,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. 
Od 1.dubna se náměstkem generálního ředitele Úřadu práce ČR pro oblast nepojistných 
sociálních dávek stal Mgr. Martin Žárský, kterého jsme požádali o odpovědi na otázky 
Rezidenční péče.

Vláda by měla vnímat 
signály nespokojenosti
říká Václav Krása, předseda NRZP ČR
Vláda již schválila základní body 
„Reformy sociálních služeb I“ . 
Podle webových stránek MPSV Ná-
rodní rada návrh respektuje. Byli 
jste v jednáních velmi aktivní, 
s čím jste nejvíc spokojeni?

Myslím si, že těch věcí, které považuje-
me za úspěšně zvládnuté, je více. Pře-
devším se nám podařilo zachovat zá-
kladní věc, která je systémovou věcí 
v oblasti sociálních služeb, a sice, aby 
příspěvek na péči byl vyplácen i nadá-
le uživatelům sociálních služeb a ni-
koli poskytovatelům, jak bylo navrže-
no v původní verzi reformy. Velmi vý-
znamnou změnou je dále, že se poda-
řilo do reformních zákonů vrátit zá-

kladní kompenzační výhody spojené 
s průkazkami ZTP a ZTP/P. Do legisla-
tivy byl plně zapracován náš návrh, že 
u osob, jejíž příjem nepřesahuje dvoj-
násobek životního minima a v součas-
né době pobíraly vedle příspěvku na 
péči ještě sociální příplatek, bude pří-
spěvek na péči zvýšen o 2000 Kč. V le-
gislativní podobě je také náš návrh, že  
v případě, že klient nebude mít dosta-
tek finančních prostředků na úhradu 
nákladů v pobytovém zařízení, bude 
moci požádat o dávku hmotné nou-
ze. Po přiznání této dávky mu bude 
garantováno 15 % (v případě týdenní-
ho stacionáře 25 %) kapesného z výše 
jeho důchodu. MPSV ČR také přijalo 
náš návrh, že příspěvek na péči nebu-

de započítá-
ván v žád-
ném případě 
jako příjem 
osob společ-
ně posuzova-
ných v přípa-
dě posuzová-
ní nároků na 
dávky státní 
sociální pod-
pory či hmotné nouze. 

V čem jste museli ustoupit?

Částečně jsme museli ustoupit u kar-
ty sociálních systémů – dříve sociální 
karta. Požadovali jsme její úplné zru-
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ale nikdy nebude stát schopen re-
flektovat a řešit individuální problé-
my jedinců, kteří žijí ve svých komu-
nitách. To je ten pravý úkol, které-
ho se obce musí zhostit, protože jim 
odvozeně od základního smyslu sa-
mosprávy přináleží. Z toho vyplývá, 
že ÚP ČR si v žádném případě nebu-
de uzurpovat výkon těch činností 
v přenesené působnosti, které nále-
žejí obcí. 
Obdobně je tomu u krajů, a to pře-
devším ve smyslu jejich kompetence 
v plánování sociálních služeb.

Domníváte se, že důsledné od-
dělení výkonu státní správy 
a samosprávy v oblasti posky-
tování, financování a organiza-
ce sociálních služeb přispěje ze-
jména s ohledem k demografic-
kým trendům k zajištění nezbyt-
ných potřeb seniorů a zdravot-
ně hendikepovaných osob?

Důsledné oddělení by nepřineslo 
nic pozitivního! Bohužel mnozí, kte-
ří komentují návrhy „Sociální refor-
my I“ jaksi zapomínají sdělit, že celé 
řešení je založeno na principu „sdí-
lení klientů“. Velmi zjednodušeně 
řečeno: stát zajistí jednotný přístup 
k dávkovým nárokům a obce a kra-
je pak působí na klienty a prostře-
dí, v němž žijí tak, aby došlo k ma-
ximálně prospěšnému využití těch-
to zdrojů. Zásadní roli v tomto mo-
delu sehraje sociální práce. Zde mu-
sím konstatovat, že k tomuto mýle-
ní pojmů dochází především proto, 
že za sociální práci je považována 
výplata dávek a nikoliv dlouhodobá 
práce s klientem. 

Z hlediska ideové podstaty sociál-
ních reforem není pochyb o tom, že 
téma rozdělení, ale současně i sdí-
lení kompetencí mezi samosprávu 
a státní správu je tématem, které je 
otevřeně diskutováno řadu let a na-
vrhované změny legislativy z těch-
to diskusí vycházejí. Tyto diskuse se 
odehrávaly především v letech 2005 
a 2006 při konstrukci zákonů o soci-
álních službách a pomoci v hmotné 
nouzi a následně pak v roce 2008, 
kdy probíhala diskuse ke vzniku Ná-
rodního úřadu pro zaměstnanost 
a sociální správu. V podobném du-
chu pak otevřená diskuse pokračo-
vala až do současné doby. 
Samotná výplata nepojistných dávek 
sociální ochrany není důvodem pro-
to, aby obce vynaložily přiměřené úsi-
lí k zajištění vhodných životních pod-
mínek pro své občany. Výplata soci-
álních dávek je fakticky instrumen-
tem státu, kterým je garantován uni-
verzální a unifikovaný přístup obča-
nů k právům. Návrh reforem tedy ne-
činí nic jiného, než že vytváří podmín-
ky pro efektivní dostupnost k všeo-
becným právům, nikoliv však dostup-
nost podpory a pomoci, která je spe-
cifická dle životních podmínek obča-
na v místě, kde žije, tj. v obci. Zažité 
historické stereotypy bohužel spoji-
ly původní smysl sociální práce s roz-
hodováním, výplatou a kontrolou dá-
vek a zcela opominuly skutečnost, že 
dávka je pouze nástrojem pro udrže-
ní či zvýšení kvality života. Na straně 
obcí tedy zákonitě dochází k obavě, 
že absence „moci nad dávkovými sys-
témy“ znemožní obcím naplňovat je-
jich poslání. Opak je pravdou. Obce 
plně zapojené do sdílení informací 

o občanech a jejich nárocích budou 
nyní moci mnohem lépe působit jak 
v individuálních případech, tak i z 
hlediska života celé komunity na pro-
cesy sociálního začlenění.

Součástí této fáze je i převede-
ní tabulkových míst inspekto-
rů kvality na Krajské úřady prá-
ce. Nenaruší tento krok systém 
jak financování krajských zaří-
zení, tak systém udržení kvali-
ty služeb?

Myslím, že vůbec ne, protože záko-
nem bude garantován přístup za-
městnanců krajů do všech inspekč-
ních týmů v rámci kraje a současně 
bude zachována zákonná povinnost 
sdělovat výsledky inspekce registru-
jícímu orgánu. 

Co považujete za svůj největší 
úspěch v bývalé funkci ředitele 
odboru 22  na MPSV a kde vidíte 
svůj největší dluh?

Tak to je ta nejtěžší otázka (úsměv).  
Za svůj největší úspěch asi považuji 
to, že se mi někdy více a někdy méně 
dařilo orientovat se ve velmi složi-
tém systému, který sociální služby 
představují, a snažil jsem se k své 
práci přistupovat s pokorou. Největ-
ší dluh? Víte, Úřad práce ČR je inte-
grální součástí resortu a já věřím, 
že pokud cítím jako dluh onen po-
sun v myšlení ve vztahu k poslání so-
ciálních služeb, pak se mi snad i na 
mém současném působišti bude da-
řit jej odmazávat.

Děkujeme za rozhovor.

šení, což MPSV ČR zásadně odmítlo. 
Karta sociálních systémů nebude pro 
příjemce dávek, určených pro osobu 
se zdravotním postižením, povinně 
používaná jako platební karta. Dále se 
nám nepodařilo zcela změnit navrže-
ný způsob posuzování míry závislos-
ti. Nový způsob posuzování míry zá-
vislosti, to je nároku na příspěvek na 
péči či dávky na mobilitu, bude platný 
od data účinnosti prováděcího předpi-
su, který bude podrobně specifikovat 
způsob a systém posuzování. Prová-
děcí předpis bude MPSV ČR připravo-
vat za součinnosti a spolupráce s od-
borníky z NRZP ČR a tento prováděcí 
předpis nebude vydán bez souhlasu 
NRZP ČR. 

Jak se budou změny, které jste 
prosadili, týkat i zdravotně posti-
žených a seniorů v pobytových 
zařízeních sociálních služeb?

Myslím si, že nejdůležitější změnou, 
která se týká zdravotně postižených 
a seniorů v pobytových zařízeních,  je 

zachování možnosti získat tzv. kapes-
né v případě, že občan nebude mít do-
statek prostředků na úhradu nákla-
dů v pobytovém zařízení. Pro tyto lidi 
je nepochybně také velmi důležité, že 
jsou formálně příjemci příspěvku na 
péči, což jim dává větší vyjednávací 
prostor při smluvním jednání s poby-
tovými zařízeními.

Jaké je stanovisko Národní rady 
k návrhu zákona o dlouhodobé 
péči?

Návrh zákona o dlouhodobé péči není 
ani v podobě věcného záměru, a proto 
Národní rada osob se zdravotním po-
stižením ČR zatím nezaujala k němu 
stanovisko. Osobně se domnívám, že 
tento druh péče bude mít velké pro-
blémy se zajištěním financování péče 
a tato péče může být v určitém koliz-
ním postavení vůči poskytovatelům 
sociálních služeb.
 
Na závěr se chci zeptat, jaké jsou 
vaše dojmy z demonstrace organi-

zované ČMKOS, které jste se také 
zúčastnili? Lze podle vás touto 
formou něčeho dosáhnout?

Demonstrace ČMKOS jsem se na Vác-
lavském náměstí aktivně zúčastnil 
svým vystoupením. Považuji za důle-
žité, aby občané veřejně dokázali vy-
jádřit svůj názor na základní systémo-
vé změny. Nedomnívám se, že je dob-
ré demonstrovat kvůli každé malič-
kosti. Demonstrace NRZP ČR a ČMKOS 
se opravdu vyjadřovaly k systémovým 
věcem, a to je nepochybně správně. 
Demonstrace na Václavském náměs-
tí byla dobře zorganizovaná a musím 
přiznat, že mě překvapil velký počet 
účastníků. Sobota dopoledne v nád-
herném počasí není určitě ten nejlep-
ší čas jet do Prahy demonstrovat. Sku-
tečnost, že demonstrace se účastnilo 
téměř 50 tisíc lidí, by měla být určitým 
signálem vládě, že je velká skupina ob-
čanů nespokojena s navrženými systé-
movými změnami.

Redakce děkuje za rozhovor

Další názory na reformu čtěte na str. 11–13.
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Při všem, co dnes na poskyto-
vatele sociálních služeb dopa-
dá, jak se musí dnes a denně vy-
pořádávat se sníženými rozpoč-
ty, rostoucími náklady (energie, 
povinná školení zaměstnanců 
atd.) a zároveň dodržovat stan-
dardy kvality i povinnosti dané 
zákonem o sociálních službách, 
přidávají se ještě další kompli-
kace, spojené s přístupem zdra-
votních pojišťoven, zejména té 
největší, VZP, k poskytovatelům 
sociálních služeb. Ti jsou v po-
sledních měsících vystaveni ne-
příjemným tlakům do té míry, 
že se dostávají do rozporu mezi 
tím, co jim ukládá zákon a tím, 
co jim dovolí pojišťovna. Pro ilu-
straci zde uvádíme několik pří-
kladů „ze života“. 

Podle paragrafu 36 zákona čís-
lo 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, v platném znění, je povinnos-
tí poskytovatelů sociálních služeb 
poskytovat klientům ošetřovatel-
skou a rehabilitační péči především 
prostřednictvím jejich zaměstnan-
ců, kteří mají odbornou způsobilost 
(zdravotnických pracovníků). Roz-
sah a podmínky zabezpečení a hra-
zení zdravotní péče o klienty upra-
vují zvláštní právní předpisy. 
Dotace, které poskytovatel získává 
na platy zaměstnanců od minister-

stva práce a sociálních věcí, jsou ur-
čeny zaměstnancům poskytujícím 
sociální péči (pracovníci v sociál-
ních službách, pedagogičtí pracov-
níci), ale mnohým poskytovatelům 
byla pro letošní rok, jak známo, tato 
dotace podstatně snížena (u větších 
poskytovatelů někdy i v řádech mili-
onů korun), a to přes notoricky zná-
mý fakt, že platy pracovníků v soci-
álních službách jsou na samém kon-
ci tabulek průměrné mzdy v České 
republice. Toto krácení finančních 
prostředků se pochopitelně negativ-
ně dotklo platů téměř všech pracov-
níků v sociálních službách. 
Je nepochybné, že platy zdravotníků 
by za této situace měly být kryty pře-
devším z hrazené zdravotní péče. 
Bohužel tomu tak není. Na tyto kva-
lifikované zaměstnance vynakládají 
někteří poskytovatelé ročně mnoha-
milionové částky, ale na druhé stra-
ně od zdravotních pojišťoven obdr-
ží za vykázanou péči pouhý zlomek 
těchto nákladů. I přes tento zce-
la zjevný nepoměr se však zejména 
ze strany VZP, která má mezi klienty 
nejvíce pojištěnců, projevuje trvalá 
snaha nehradit zdravotní péči. 
Jak se to projevuje v každodenní 
praxi? Jeden z velkých českých po-
skytovatelů sociálních služeb, jenž 
z pochopitelných důvodů nechce 
být jmenován, má uzavřenou zvlášt-
ní smlouvu o poskytování ošetřova-

telské a rehabilitační péče v soula-
du se zákonem č. 48/19978 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění, v plat-
ném znění, § 17a. Tato péče je po-
skytována jako tzv. zvláštní ambu-
lantní péče (§ 22 písm. e) pojištěn-
cům umístěným v zařízeních soci-
álních služeb na základě ordinace 
ošetřujícího lékaře odborně způso-
bilými zaměstnanci těchto zaříze-
ní. Tato zvláštní ambulantní péče 
je hrazenou péčí, poskytovanou po-
jištěncům s akutním nebo chronic-
kým onemocněním, pojištěncům tě-
lesně, smyslově nebo mentálně po-
stiženým a závislým na cizí pomoci 
a paliativní péče, poskytovaná po-
jištěncům v terminálním stavu, v je-
jich vlastním sociálním prostředí. 
Lékař vypisuje „Poukaz na vyšetření 
/ ošetření“ (ORP), na jehož základě 
se poskytuje zdravotní péče a pak 
se tyto zdravotní výkony vyúčtují po-
jišťovně. Rozhodující část výkonů 
je za podávání léků, jejichž užívání 
je v případě lidí s mentálním posti-
žením celoživotní záležitostí. Kont-
roly Všeobecné zdravotní pojišťov-
ny však neopodstatněně zpochyb-
ňují nutnost podávání léků zdravot-
nickými pracovníky, chtějí přenést 
tuto povinnost na pracovníky v so-
ciálních službách a tím vyjmout ten-
to úkon z úhrady. Obvyklé argumen-
ty, jako např., že doma také nepodá-
vá léky zdravotník, neobstojí, neboť 

Účelové kontroly v pobytových zařízeních sociálních služeb, tendenčně napsané revizní zprávy, 
jednání z pozice síly, prezentace pseudoodborných názorů revizními lékaři, nemožnost dosáh-
nout nápravy v námitkovém či smírčím jednání… Martyriem účelové kontroly prošla valná větši-
na pobytových zařízení sociální péče. Ani jedno se závěry revizní zprávy nebylo spokojeno. Ná-
mitky či později návrh na smírčí jednání však podaly jen některá zařízení. A žalobu ve věci, aby 
soud rozhodl spor  mezi pobytovým zařízením sociálních služeb a zdravotní pojišťovnou, podala 
nebo jsou připravena podat pobytová zařízení sociálních služeb, jež bychom spočítali na prstech 
jedné ruky. Tato situace jen dokumentuje nezájem zřizovatelů či některých ředitelů jít do sporu 
a pokusit se věc řešit. Současně je třeba na situaci upozorňovat i APSS, MPSV a MZ. Proto se redak-
ce v následujících článcích snaží poukázat na problémy, s nimiž se každodenně v praxi potýkají 
pobytová zařízení sociálních služeb.

HORKÝ 
BRAMBOR 

ODBORNOSTI 913

Co nás pálí... POSKYTOVATELÉ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
VERSUS 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 
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poskytovatel sociálních služeb pře-
bírá spoluodpovědnost za zdravot-
ní stav klientů. Není výjimečné, že 
dochází ke krácení výkonů s pou-
kazem na to, že například konkrét-
ní podání léků není zdravotním vý-
konem. Takové rozhodnutí učiní pří-
slušný revizní pracovník VZP, aniž 
by znal zdravotní stav pacienta, 
aniž by respektoval ošetřujícím lé-
kařem předepsaný poukaz na ošet-
ření. V této věci bohužel nedochází 
ke změně k lepšímu ani přes jedná-
ní s vedoucími pracovníky Všeobec-
né zdravotní pojišťovny. 
Mezi časté argumenty VZP patří 
také tvrzení, že podávání léků zdra-
votnickým pracovníkem má být výji-
mečnou záležitostí. V obecné rovině 
je možné s tím souhlasit. Nelze však 
paušálně posuzovat populaci jako 
takovou a stejně tak klienty s men-
tálním a často i tělesným postiže-
ním v péči poskytovatelů sociálních 
služeb. Jestliže jsou v naší populaci 
tři procenta lidí s mentálním posti-
žením, pak se jedná o tři lidi ze sta, 
patřící k těmto „výjimečným“ jedin-
cům. Jenže právě jim je určena péče 
poskytovatelů, což znamená, že 
u nich jsou soustředěni pouze ti „vý-
jimeční“.   
V poslední době zvolila VZP novou 
taktiku: vytýká lékařům vypisování 

poukazů na vyšetření (nebo ošetře-
ní) klientů a na tomto základě pak 
požaduje po lékařích úhradu část-
ky, která byla proplacena za zdravot-
ní péči poskytovatelům sociálních 
služeb. Tato péče však byla uhra-
zena poskytovatelům, nikoliv léka-
řům. Cíl je zřejmý: pod pohrůžkou 
finančních sankcí donutit lékaře, 
aby nevypisovali ORP. Poskytovatel 
pak nemůže ošetřovatelskou péči 
pojišťovně vykazovat. Vše směřuje 
k tomu, že poskytovatel bude zdra-
votní péči hradit z vlastních zdrojů, 
a to na úkor platů pracovníků po-
skytujících sociální péči i na úkor 
zlepšování podmínek klientů. 
Není ojedinělé, že se v zápisech 
z kontrol VZP objevují slova, že něco 
„není v souladu s legislativou“. Na 
žádost o konkretizaci takového „ne-
souladu s legislativou“ však zástup-
ci VZP nejsou ochotni (a zřejmě ani 
schopni) uvést, o jaká konkrétní ne-
dodržená ustanovení se jedná. Do-
konce ani přes opakované žádosti 
není sděleno, jak má zřizovatel po-
stupovat, aby se tímto stanoviskem 
mohl do budoucnosti řídit. Přísluš-
ný zákon tak dává VZP v tomto smě-
ru zcela neohraničenou moc, aby se 
kdykoliv a v podstatě z jakýchkoliv 
důvodů rozhodla krátit poskytovate-
li úhrady za zdravotní výkony a úhra-

dy za poskytnuté zdravotní výkony 
tak organizaci jednoduše sebrat.  
Lze doložit i případy, kdy někteří po-
skytovatelé nedostávají žádné úhra-
dy ani za poskytování rehabilitační 
péče, na niž není VZP ochotná uza-
vřít smlouvu s odůvodněním, že se 
nejedná o tzv. léčebnou rehabilitaci 
(např. po úrazech), a to přesto, že je 
tato preventivní rehabilitační péče 
poskytována v jednom zařízení de-
sítkám klientů, pro něž sice nezna-
mená přímé zlepšení jejich zdravot-
ního stavu, ale je nezbytnou preven-
cí před jeho zhoršením. Snad i laik 
ví, že bez rehabilitace by postupně 
došlo k dalšímu omezení hybnosti 
těchto klientů a tím i k výraznějšímu 
zhoršení kvality jejich života, což se 
netýká pouze seniorů, ale také lidí 
s těžkým mentálním a tělesným po-
stižením. A to také znamená mno-
hem náročnější práci pro ošetřující 
personál. 

Poskytovatelé sociálních služeb 
jako by se tak ocitali v pomyslné 
pasti, jež se kolem nich pomalu 
svírá a z níž není cesty ven… Bo-
hužel těmi, kdo na to doplácejí 
především, jsou nejen jejich klien-
ti, ale často i ti, kteří o ně pečují. 

Redakce  
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Schválně jsem použil nadpis vhodný 
spíš pro Blesk a jemu podobná peri-
odika, nicméně situace, viděna od 
nás, ze spodu, je opravdu tristní a mi-
nimálně si tento pohled již zasluhu-
je. Dovolím si provokativně opakovat 
ještě jednou! VZP dělá vše proto, aby 
zadupala odbornost 913 do země. 
Nejlépe snad, aby tato sestra nebyla 
mezi „živými“. Toto se odvažuji tvr-
dit, a mám k tomu patřičný důkaz. 
Obsah revizní správy po revizi naší lé-
kařky a v něm znova explicitně opa-
kovaný postoj VZP k našim klientům. 
VZP by měla opravdu hledat prostor, 
kde ušetří, ale hlavně na úplně jiném 
místě.  
Jak řekla mezi řečí naše lékařka, pod-
mínkou pro to, aby VZP uznala nějaký 
kód, je, aby senior byl mrtvý. Nevím, 
co ještě udělat pro to, aby se začala 
APSS a MPSV velice vážně zabývat po-
litikou VZP.
Mě osobně vždy velice pobaví, jak se 
dočítám v některých periodikách či 
dovídám z některých diskusních po-
řadů v TV, jak VZP dělá vše pro své po-
jištěnce, jak jsou humánní, jak šet-
ří, jak myslí na lidi ap. Když si to to-
tiž srovnám s praxí, tak se nedoká-
žu ubránit dojmu, že konkrétně pro 
typického seniora v domově pro se-
niora, který má průměrný věk vyso-
ce přes 80 let a není orientován mís-

tem, časem ani osobou (rozuměj – je 
dementní), nedělá VZP nic. Resp. dělá 
vše pro to, aby nemusela dělat nic. 
A když už tak dělá, aby nemusela dě-
lat nic, tak dělají to nic i další zúčast-
něné strany. Jak do toho zasahuje 
MPSV nebo APSS? Ticho po pěšině.   

VZP MĚNÍ TAKTIKU BOJE – ZATÍM 
ZDÁRNĚ ÚTOČÍ NA VŠECH FRON-
TÁCH, ZTRÁTY ZNAČNÉ 

Jak pokračuje konkrétně u nás sou-
boj s VZP? Rychle zopakuji, co je již 
za námi. V roce 2009 byla učiněna 
revize na 2Q roku 2009. Bylo vše vy-
škrtnuto. Nakonec, po té, co jsme 
se ohradili, uznali svojí nešikovnost 
a vrátili vše, co strhli. Nicméně v roce 
2010 proběhla další revize na totéž 
období, strhli již jen 15 % oproti roku 
2009 a již nic neuznali a trvají si na 
svém. Tato bitva je před branami sou-
du. Jsem ochoten bojovat až do kon-
ce a případně prohrát se ctí. Mám na-
ději, že někde v dáli spravedlnost pře-
ci jenom živoří.
VZP již pochopila, že jsme se jako so-
ciální organizace naučili kódy vyka-
zovat, jak po praktické, tak i po teore-
tické stránce, která je pro VZP stěžej-
ní (vedení dokumentace). A tak se za-
čala soustředit na naše praktické lé-
kaře. Začali jim dávat pokuty (mnoh-

dy i ve statisících), aby je přesvědči-
li, že nejlépe je se k seniorům v do-
movech pro seniory nehlásit, neznat 
a hlavně nic nepředepisovat. Jedno-
duše se vyhnout sociálním organi-
zacím jako čert kříži. Totéž tento rok 
potkalo i naši lékařku. Kontrolováno 
bylo období 2Q roku 2010.
Je mi velice smutno, když vidím, jakou 
argumentaci zvolí. U nás to zahalili do 
přátelského jednání, tedy lékařka je 
paralyzována. „Vždyť se chovali tak 
hezky, nechci dělat problémy, bojím 
se…“ Chtějí sice dokumentaci léka-
ře, ale hledají tam, co tam nenajdou, 
ani kdyby se rozkrájeli. To by museli 
do dokumentace sesterské. (Jde pře-
devším o dokumentaci provedení, zá-
znam o času, obsahu apod.) Nikterak 
nedokládají závěry své kontroly, tedy 
o tom, že dokumentace je neprůkaz-
ná. Nestačí jim, že jsou v ní všechny 
formální záležitosti uvedeny správ-
ně a především, že lékař vždy seniora 
napřed navštíví, zhodnotí stav (větši-
nou demence různého typu) a na tom-
to základě předepíše na doklad ORP 
06 objednávku ošetřovatelské péče. 
O tomto postupu je v jeho dokumen-
taci učiněn zápis. Doslova se reviz-
ní pracovníci vysmívají tomu, že seni-
or, který má alzheimerovu demenci, 
by ještě potřeboval aplikovat léky se-
strou! Vždyť přece polykat umí sám!!! 

VZP systematicky ničí 
odbornost 913, vše 

za nečinnosti MPSV a APSS

Uvedené příspěvky poměrně jasně 
a výstižně popisují stav, ke kterému 
nás postupem doby dovedl zákon 
č. 108/2006 Sb. Empatie, asertivita 
a submisivita všeobecných sester po-
bytových zařízení sociálních služeb 
(dále PZSS), podcenění významu pro-
blematiky poskytování zdravotní péče 
ze strany ředitelů těchto zařízení, ne-
zájem ze strany zřizovatelů, ale shod-
ný nezájem ze strany MPSV i MZ, dlou-
hodobé zneužívání dominantního po-
stavení VZP v systému úhrad zdravotní 
péče. Možná jsem to vyjádřil až příliš 
striktně a bez obalu, ale skutečnost po 
více jak čtyřech letech taková je.

Redakce se mýlí v jediné, leč velmi pod-
statné věci. PZSS již nejsou povinny za-
jistit zdravotní péči svým klientům, 
a to s účinností od srpna 2009. A je ško-
da, že tato skutečnost dosud nevešla 
do širšího povědomí. Jedná se možná 
jen o drobnou legislativní změnu, ale 
v postavení PZSS je zcela zásadní. Povin-
nost zajistit zdravotní péči mají nadá-

le výhradně registrující praktičtí lékaři 
ve vztahu k zaregistrovaným pacientům 
a současně i příslušné zdravotní pojiš-
ťovny ve vztahu ke svým pojištěncům. 
Ve spojení s kontraktační povinností 
zdravotních pojišťoven vůči PZSS se jed-
ná o zcela nebývale silné postavení, kte-
ré mají PZSS, a které jim mohou všech-
na zdravotnická zařízení jen závidět. Do-
konce se domnívám, že mnohá zdravot-
nická zařízení mohou oprávněně existu-
jící situaci vnímat jako diskriminační.
Jak z celé situace ven. V posledních le-
tech je v naší zemi dobrým zvykem, že 
předmětem sporu nejsou až tak věcné 
problémy, ty jsou upraveny obecně zá-
vaznými právními předpisy, byť poně-
kud nešťastně a ne vždy zcela jasně, ale 
především se jedná o boj o finanční zdro-
je. S účinností zákona č. 108/2006 Sb., 
bylo zahájeno vykazování zdravotní 
péče v odbornosti 913 zdravotním po-
jišťovnám. Došlo tím k narovnání stavu, 
který měl být zahájen již 1. 1. 1992 ni-
koli s 15letým zpožděním. Současně je 
však potřeba upozornit, v zájmu objek-

tivity, že zdravotní pojišťovny na úhradu 
odbornosti 913 nezískaly zdroje ze stát-
ního rozpočtu navíc. Prvé 2 roky ještě 
byla tolerována částečná úhrada nákla-
dů spojených s poskytováním zdravot-
ní péče v odbornosti 913 z dotace státu. 
V současné době již tato možnost ne-
existuje a neznám jiný legitimní zdroj 
k úhradě hrazené zdravotní péče než 
veřejné zdravotní pojištění. 

O rozsahu a objemu hrazené zdravotní 
péče rozhoduje svou indikací ošetřují-
cí lékař. Tím je mu dána důležitá kom-
petence, kterou rozhoduje o nároku 
pojištěnce na hrazenou zdravotní péči 
resp. o tom, že si pacient bude část 
péče hradit sám. Jiná alternativa, snad 
krom zcela marginálních možností 
úhrady ze sponzorských darů, neexis-
tuje resp. byla by v rozporu s nastave-
nými pravidly. Současně s touto kom-
petencí má příslušný lékař i odpovída-
jící odpovědnost za zajištění zdravot-
ní péče svým pacientům. Při zachování 
svobodné volby lékaře a zdravotnické-

Boj o fi nanční zdroje
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Je mi z toho opravdu velice smutno 
a mám sto chutí se vším třísknout, 
odejít odsud. Nemá to cenu, o něco se 
snažit, bránit se. 
Nicméně, proti revizní zprávě, která 
kladně hodnotila všechny formálnos-
ti ve vedení dokumentace, zpochyb-
ňovala dostatečnost existence de-
mence u klienta k tomu, aby lékař ob-
jednal pro svého pacienta u zdravot-
ních sester v odbornosti 913 ošetřo-
vatelskou péči, vytýkala, že v této lé-
kařské dokumentaci se nenajde dů-
kaz o provedeném výkonu, tedy ani 
o naplnění celého obsahu atp., jsme 
se odvolali. Dle mého soudu je to to-
tiž naprosto nekompetentní, neprofe-
sionální a chybný postoj. Musím ještě 
uvést, že hodní, empatičtí a humán-
ní revizní pracovníci VZP tuto revizi 
vnímali jen výchovně a zatím všechny 
aplikace léků P.O. ponechali. Sice, jak 
říkají, je to někdy jen jeden lék, a tedy 
10 minut není možno naplnit (jak na 
toto přišli, nevím). Ale i tak, jak šle-
chetné!!! Tímto jim musím opravdu 
z celého srdce poděkovat. Nicméně, 
u 2 klientek opravdu, ale opravdu již 
nemohli přehlédnout, že jim sestra 
také aplikuje inzulín perem. Vždyť si 
to mohou aplikovat sami. Sice neví, 
kam si to aplikovat a kdy, ale to ne-
vadí. Jak to s námi a především s na-
šimi dementními klienty myslí VZP 
dobře, že? 
Napsali jsme v námitkách, že vytý-
kají a hledají v této dokumentaci lé-
kaře něco, co tam hledat ani nemo-
hou, protože to tam není, a oni by to 
měli vědět, a proto to nemohou ani 
vytýkat. Dále pak, jak mohou lékařce 
strhnout něco, co bylo proplaceno ji-
nému subjektu? Jak se mohou vysmí-
vat tomu, že klient je dementní a léky 
si prostě v naší organizaci sám podá-
vat nemůže a nikdo jiný než zdravot-

ní sestra to po předchozí ordinaci lé-
kaře udělat nesmí? Jak to mohou vní-
mat jako službu sociální? Prostě je-
nom proto, že chtějí ušetřit. Jak kla-
sik říká – tupé revizní škrty, které by 
provedly i cvičené opice.
Odpověď byla vcelku předvídatelná, 
nevyhovující námitkám, prý jsme ne-
pochopili, jací jsou to dobráci, a ne-
vážíme si jejich vysoce profesionál-
ních revizních pracovníků. Co jsme si 
to vlastně dovolili? Odvolat se a ješ-
tě zpochybňovat jejich nezpochybni-
telné závěry? Vždyť oni to mysleli tak 
vstřícně a dobře!

REQUIEM PRO ZDRAVOTNÍ SEST-
RU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Všiml jsem si jedné věci. Zátah je opět 
celostátní, až na malé lokální proza-
tímní výkyvy. Jdou po všech. Bez vý-
jimky. I po těch, kteří mlčeli a vše si 
nechali líbit, i po těch, kteří si dovoli-
li tu drzost a naučili se nesouhlasit s 
jednoduchými a povrchními, doslova 
účelovými závěry. Možná ostražitěji, 
ale jdou.
Na stranu druhou musím říci, že vní-
mám, jak VZP dovedně vyklouzla ze 
všech ošidných nuancí. Při argumen-
taci, že se o své pojištěnce musí po-
starat, odpoví, že se již postarali, 
protože mají všichni praktického lé-
kaře. A nyní, pokud se VZP povede 
znechutit naše lékaře, kteří dělají 
v našich organizacích a registrují si 
naše klienty, tak všichni senioři sice 
budou mít svého lékaře, ale každý 
jinde. VZP se tedy nadále stará a vy si 
to zkuste zorganizovat tak, aby kaž-
dý praktik zajel za seniorem a před 
ordinací na doklad ORP 06 jej viděl. 
To nebude možné. I dnes, pokud si 
klient ponechá svého lékaře, na což 
má právo, je problém s ordinací, po-

kud to zdravotní stav klienta vyžadu-
je. A o to patrně VZP jde. Aby klien-
ti dostali odbornou zdravotní, resp. 
ošetřovatelskou péči, která však ne-
bude zaplacena a VZP nebude stát 
ani korunu. Přátelé, smekám. 
Ono přepojišťování k jiným pojišťov-
nám vnímám také již pestrobarev-
něji. Jedna nejmenovaná pojišťovna 
mi řekla, že dnes již se mnou smlou-
vu asi nepodepíší, protože tento seg-
ment pojištěnců je ale hrubě nezají-
má, prostě již ví, že tito pojištěnci se 
hluboce nevyplácí. Takže VZP, i přes 
své tunely, tvrdí, že na ně nemá pení-
ze, ostatní pojišťovny nechtějí utrácet 
svoje peníze zrovna tímto směrem. 
Opravdu se děsím tohoto stavu, kdy 
nikdo seniory nechce, protože jsou 
hodně nákladní. Další pojišťovna 
v dodatku reguluje proplácení k roku 
2009, kdy jsme k ní vykázali ještě 
0 Kč. Také způsob boje. Tím vlastně 
automaticky sníží o dvě třetiny ná-
klad na naše klienty. Tak se těším 
již do svého důchodu, protože vím, 
že VZP nebo jiné pojišťovny se o mě 
opravdu s láskou a něhou postarají.   
A co dělá naše odborná asociace? 
O ničem nevím. Co dělá MPSV? Navý-
ší snad dotace o 2 mld. korun, o které 
přijdeme? O ničem nevím. Pouze VZP 
koncepčně a systematicky „humani-
zuje“ svůj postoj k seniorům s demen-
cí a doslova „parazitujícím“ sociálním 
organizacím. Škoda, že se i s tímto ne-
chlubí ve svých periodikách. Všich-
ni by to měli vědět. Počkám, jak do-
padne smírčí jednání a snad ještě po-
šlu dopis ombudsmanovi. I když, má 
to vůbec cenu? Stojí o to někdo? Mys-
lím, že již ne. Pak mě již vůbec nic ne-
napadá. 

Mgr. Jan Výborný
Ředitel Domova 

blahoslavené Bronislavy

ho zařízení pak příslušný lékař odpoví-
dá nejen za jím osobně poskytovanou 
zdravotní péči, ale nese i odpovědnost 
za zajištění (formou ordinace) zdravot-
ní péče jinými subjekty. V mnohém je 
tedy na jeho volbě, zda-li považuje za 
optimální zajistit ošetřovatelské aktivi-
ty všeobecnými sestrami PZSS, nebo ji 
zajistí sám všeobecnými sestrami, kte-
ré zaměstnává, nebo ji zajistí prostřed-
nictvím jiného subjektu, např. agen-
tury domácí péče (opět při zachování 
svobodné volby). S ohledem na skuteč-
nost, že aplikace léčiv je aktivita vše-
obecné sestry podléhající vždy ordina-
ci lékaře, je nezbytné, aby tato ošetřo-
vatelská aktivita byla ordinována léka-
řem vždy, bez ohledu na zdroj, z kte-
rého bude hrazena. V opačném přípa-
dě se příslušná sestra vystavuje riziku 
protiprávního jednání, když aplikuje 
léčiva bez nezbytné ordinace ošetřují-
cího lékaře.
Takže rada č.1. poskytovat výhradně jen 
zdravotní péči ošetřujícím lékařem pře-
dem ordinovanou. Jiná zdravotní péče 
v zásadě není pravděpodobně dle názo-
ru lékaře potřeba nebo ji lékař zajistí ji-
nou formou.

Druhým subjektem, který má zákonnou 
povinnost zajistit zdravotní péči je zdra-
votní pojišťovna. PZSS je v podstatě ser-
visní organizace, která na základě ordi-
nace (objednávky) k tomu kompetent-
ního ošetřujícího lékaře provede jen 
to, co na základě posouzení aktuálního 
zdravotního stavu pacienta tento lékař 
naordinuje. Skutečnost, zda-li se jedná 
o důvodně či nedůvodně ordinovanou 
zdravotní péči nerozhoduje PZSS, ale 
výhradně ošetřující lékař. Pokud takto 
ordinovanou, řádně poskytnutou, zdo-
kumentovanou a vyúčtovanou zdra-
votní péči odmítá zdravotní pojišťovna 
hradit, je třeba zvážit, zda-li se nejedná 
o porušení smluvních podmínek. Právo 
kontroly, které je na straně zdravotní po-
jišťovny, je legitimní a vyplývá z platné 
právní úpravy a nelze se mu bránit. To, 
čemu je nutné se bránit, je způsob pro-
vádění kontroly a argumentace, která 
má v mnoha případech za následek fi-
nanční ztrátu. Skutečnost, že se tomuto 
postupu naprostá většina PZSS nebrá-
ní legitimní formou vedení mimosoud-
ního řízení, může zdravotní pojišťovnu 
jen utvrzovat ve správnosti svého po-
stupu a ve vystupňování snahy za zdra-

votní péči poskytovanou v odbornosti 
913 hradit co nejméně. Pokud skuteč-
ně dlouhodobě dochází v ČR k tomu, že 
zdravotní pojišťovny hradí cca 10 – 30 % 
skutečně poskytované zdravotní péče, 
je otázkou, zda-li je tento stav normální 
a zda-li v něm má být po právu pokračo-
váno. Žádný podnikatelský subjekt by 
takovýto stav dlouhodobě nepřipustil. 
Je tedy otázkou, proč v tomto stavu po-
kračovat i v rámci příspěvkových orga-
nizací. Je také otázkou, z jakých zdrojů 
je vlastně takto poskytovaná zdravotní 
péče (ve většině případů bez nezbytné 
ordinace lékaře) financována?

Jako jednu z možných alternativ řeše-
ní současného stavu považuji zřízení 
nestátního zdravotnického zařízení od-
bornosti všeobecný lékař (praktický lé-
kař) v rámci PZSS, s tím, že by toto zdra-
votnické zařízení zabezpečovalo zdra-
votní péči v několika PZSS. Tím by byla 
nepochybně garantována jiná úroveň 
zdravotní péče jako celku a potenciál-
ní tlak na redukci ordinace odbornosti 
913 by byla přenesena na statutárního 
zástupce PZSS.

Libor Svět
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Dotace ze státního rozpočtu 
jako klíčový důvod stagnace 
sociálních služeb 
Poskytovatelům sociálních služeb, 
kteří jsou zapsáni v registru posky-
tovatelů, jsou mj. poskytovány mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí 
prostřednictvím rozpočtu krajů 
v jejich přenesené působnosti do-
tace ze státního rozpočtu. Zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, v platném znění, předpokládá, 
že prováděcí právní předpis stanoví 
bližší podmínky pro stanovení výše 
a účelu dotace, jejího členění a způ-
sobu poskytování. Vzhledem k této 
skutečnosti je vhodné a potřebné, 
aby stát při poskytování dotací jas-
ně a jednoznačně deklaroval obec-
ně závazné principy, které by tvoři-
ly základní stavební kámen, od kte-
rého by se samotná dotační politika 
odvíjela. 
Za hlavní principy dotační politi-
ky lze i nadále považovat ty princi-
py, které byly deklarovány koncem 
90. let minulého století v souvislos-
ti s precizací dotačního řízení minis-

terstva práce a sociálních věcí smě-
rem k nestátním neziskovým orga-
nizacím při poskytování sociálních 
služeb. V tomto smyslu se jedná 
o tyto principy:
• princip rovných podmínek pro 

všechny poskytovatele veřejných 
služeb,

• princip rovných podmínek pro 
všechny příjemce veřejných slu-
žeb,

• princip efektivního (účelného) vy-
nakládání veřejných prostředků,

• princip primárního důrazu na 
kvalitu poskytovaných služeb,

• princip transparentního systému 
financování,

• princip stabilního systému finan-
cování. 

Pro aktivity poskytovatelů sociál-
ních služeb byly v uplynulých letech 
poskytovány dotace v zásadě podle 
schémat, která z uplynulých let zna-
jí velmi dobře především poskytova-

telé z řad nestátních neziskových or-
ganizací. Dříve provedené analýzy 
výsledků dotačního řízení prokáza-
ly, že:
• míra přiznané dotace je výrazně 

diferencována podle typu organi-
zace a jejího zřizovatele (nejvyšší 
dotaci v porovnání s výší uplatně-
ných požadavků získaly v r. 2007 
příspěvkové organizace posky-
tující služby sociální péče, které 
byly zřizovány kraji, jejichž poža-
davky byly uspokojeny z 82,8 %, 
nejnižší míru uspokojení poža-
davků vykázaly obchodní společ-
nosti, jejichž požadavky na dotaci 
na služby sociální péče byly uspo-
kojeny z 2,7 %), 

• mezi výší přiznané dotace na jed-
no lůžko v domovech pro senio-
ry existují výrazné regionální roz-
díly (např. v r. 2008 byla nejvyš-
ší dotace v relaci na jedno lůžko 
přiznána v Olomouckém kraji – 
5540 Kč měsíčně, naopak nejniž-

aneb tristní výsledky 1. kola dotačního řízení pro r. 2011

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 

tabulka č. 1:
Porovnání výše dotace poskytnuté MPSV v přepočtu na jedno lůžko v domovech pro seniory v letech 
2007 - 2010 (v Kč měsíčně)

kraj r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 2010/2007 (v %)

hl. město Praha 4 444 2 793 2 765 2 867 64,5

Středočeský 6 345 4 290 4 463 4 827 76,1

Jihočeský 5 839 5 363 4 408 5 671 97,1

Plzeňský 9 015 5 324 4 381 5 398 59,9

Karlovarský 5 567 5 178 4 280 6 473 116,3

Ústecký 5 223 4 024 3 647 4 289 82,1

Liberecký 10 131 5 498 4 480 5 822 57,5

Královéhradecký 6 068 5 031 4 716 4 479 73,8

Pardubický 5 421 4 932 5 218 5 614 103,6

Vysočina 6 612 5 339 4 706 5 502 83,2

Jihomoravský 3 588 2 933 3 729 4 269 119,0

Olomoucký 6 051 5 540 4 616 5 732 94,7

Zlínský 7 163 5 454 4 555 5 052 70,5

Moravskoslezský 5 986 4 273 4 606 5 027 84,0

ČR 5 901 4 497 4 281 4 911 83,2

pramen: vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV

Grafy s dalšími údaji o dotacích najdete v příloze.
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ší dotace byla poskytnuta v hl. 
městě Praze – 2793 Kč). 

Tyto rozdíly lze identifikovat i v ná-
sledujících letech. Např. v r. 2010 
byla nejvyšší dotace v relaci na jed-
no lůžko v domovech pro senio-
ry přiznána v Karlovarském kraji 
(6473 Kč), což bylo 2,26x vyšší než v 
hl. městě Praze, kde je státní dotace 
dlouhodobě poskytována na nejniž-
ší úrovni (v r. 2010 činila 2867 Kč).
Porovnání výše poskytnuté dotace 
na jedno lůžko v domovech pro seni-
ory v jednotlivých krajích je zřejmé 
z tabulky č. 1.

Tyto údaje svědčí o tom, že v rám-
ci dotačního řízení dochází po ce-
lou dobu jeho realizace k poruše-
ní výše uvedených základních prin-
cipů. Všechny uvedené rozdíly uka-
zují, že v rámci dotačního řízení je 
porušován princip rovných podmí-
nek pro všechny příjemce sociál-
ních služeb, neboť existující rozdíly 
ve výši poskytnuté dotace mezi jed-
notlivými kraji se zcela jistě projevu-
jí - i díky poskytování sociálních slu-
žeb na smluvním principu - v rozdíl-
né výši úhrady uživatele služby při 
čerpání srovnatelného typu služby 
v jednotlivých krajích.
Rozdílný vývoj rovněž zazname-
nává vývoj dotace na jedno lůžko 
v jednotlivých krajích. Zatímco např. 
v kraji Královéhradeckém výše této 
dotace každoročně klesá, v jiných 

krajích došlo zpravidla v r. 2010 
k navýšení dotace, v některých pří-
padech i nad úroveň r. 2007 (v kra-
jích Karlovarském, Pardubickém 
a Jihomoravském). Tato skutečnost 
je pravděpodobně dána změnou pri-
orit nově zvolených krajských zastu-
pitelstev, není však pravděpodob-
ně výsledkem promítnutí středně-
dobých plánů rozvoje sociálních slu-
žeb do systému financování sociál-
ních služeb, tyto prvky systému zů-
stávají i nadále nepropojené.
Podotknout je rovněž nutno skuteč-
nost, že finanční prostředky v rám-
ci dotačního řízení byly především 
v letech 2007 a 2008 orientovány na 
krytí důsledků nepříliš šťastně sta-
novených přechodných ustanovení 
zákona a nikoli na potřebnou trans-
formaci celého systému sociálních 
služeb, zejména na podporu rozvoje 
terénních sociálních služeb. 
Negativní hodnocení, jimiž byly 
charakterizovány výsledky dotač-
ního řízení v letech 2007 – 2010, 
lze doložit i na základě výsledků 
1. kola dotačního řízení v tomto 
roce. Pozornost byla na základě 
ohlasů od poskytovatelů sociálních 
služeb položena na analýzu výsled-
ků dotačního řízení z hlediska typu 
zřizovatele:
• pro domovy pro seniory, 
• pro domovy pro osoby se zdra-

votním postižením, 
• pro domovy se zvláštním reži-

mem, 

• poskytovatelům chráněného byd-
lení, 

• pro týdenní stacionáře,
• poskytovatelům pečovatelské 

služby. 

Provedené propočty potvrdily, že 
výše přiznané dotace je výrazně di-
ferencovaná podle tohoto kritéria. 
Tabulka č. 2 uvádí diferenciace u do-
movů pro seniory, údaje o ostatních 
typech zařízení jsou uvedeny v gra-
fech v příloze tohoto čísla.

Z uvedených údajů jsou zřejmé dia-
metrální rozdíly mezi výší přiznané 
dotace podle typu organizace. Na 
první pohled jsou přitom alarmující 
především rozdíly mezi výší dotace 
přiznané příspěvkovým organizacím 
zřizovanými kraji a městy (obcemi). 
Z tohoto titulu byla pozornost věno-
vána analýze těchto rozdílů v jednot-
livých krajích (viz tabulka č. 3.)

Z uvedených údajů je zřejmé, že 
mezi jednotlivými kraji existují vel-
mi diametrální rozdíly:
• průměrná výše dotace přizna-

ná organizacím, jejichž zřizovate-
li jsou kraje, je v relaci na 1 místo 
o 7,6 % vyšší (v absolutním vyjádře-
ní o 1654 Kč na 1 místo měsíčně), 
než činí průměrná výše dotace, kte-
rá byla přiznaná organizacím, které 
jsou zřizovány městy,

• mezi výší přiznané dotace orga-
nizacím obou typů jsou v jednot-

tabulka č. 2:
Porovnání výše dotace přiznané v rámci 1. kola dotačního šetření domovům pro seniory v závislosti na 
typu zřizovatele

zřizovatel domova pro seniory
výše nákladů při-

padajících na 
1 lůžko měsíčně

výše přiznané do-
tace na 1 lůžko 

měsíčně

podíl výše při-
znané dotace na 

výši nákladů

celkem 22 753 4 439 19,49

z toho:

-  akciová společnost 22 828 3 439 15,06

-  církevní organizace 23 801 5 907 24,82

-  fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 23 094 2 411 10,44

-  obec nebo městská část hl. m. Prahy 21 414 3 849 17,97

-  obecně prospěšná společnost 27 260 3 154 11,57

-  organizační jednotka sdružení 23 359 2 750 11,77

-  příspěvková organizace celkem 22 549 4 434 19,66

z toho: 
- příspěvková organizace zřízená městem 22 761 3 572 15,69

- příspěvková organizace  zřízená krajem 22 443 5 226 23,29

-  sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 23 974 4 569 19,06

-  společnost s ručením omezeným 23 156 776 3,35

pramen: vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV
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livých krajích výrazné diferenci-
ace, které se vzhledem k systé-
mu financování sociálních služeb 
musí promítnout i v kvalitě posky-
tovaných služeb (mezi výší prů-
měrných nákladů na 1 místo mě-
síčně v zařízeních, jejichž zřizova-
telem je hl. m. Praha a  v zaříze-
ních, jejichž zřizovatelem je Zlín-
ský kraj, je více než 50procentní 
rozdíl), 

• největší rozdíl mezi výší přizna-
né dotace v relaci na 1 místo mě-
síčně v zařízeních zřizovaných 
krajem a městem je v Karlovar-
ském kraji (25,8 %, resp. 5731 Kč) 
a v kraji Jihomoravském (17,9 %, 
resp. 4 231 Kč), výrazné rozdíly 
lze identifikovat i ve Středočes-
kém kraji (14,0 %, resp. 2669 Kč) a 
v Moravskoslezském kraji (12,3 %, 
resp. 3 165 Kč),

• nejmenší rozdíl mezi výší přizna-
né dotace v relaci na 1 místo mě-
síčně v zařízeních zřizovaných 
krajem a městem je ve Zlínském 
kraji (dotace přiznaná zařízením, 
jejichž zřizovatelem je město, je 
v průměru o 81 Kč vyšší, než dota-
ce přiznané zařízením, jejichž zři-
zovatelem je kraj) a v kraji Vyso-
čina (dotace přiznaná zařízením, 
jejichž zřizovatelem je kraj, je 
v průměru o 159 Kč vyšší, než do-
tace přiznané zařízením, jejichž 
zřizovatelem je město).

Z těchto údajů je zřejmé, že je ne-
zbytné hledat taková řešení, kte-
rá by přispěla k odstranění těch-
to disproporcí a která by současně 
přispěla k potřebnému rozvoji soci-
álních služeb tak, aby v souvislosti 
s demografickými trendy byla naše 
společnost připravena zabezpečit 
potřebnou sociálně zdravotní péči 
o všechny potřebné občany. Tato ře-
šení musí být konformní mj. i s ev-
ropskou legislativou. Již dlouhou 
dobu se v naší zemi vedou disku-
se o tom, zda sociální služby jsou 
podle evropské legislativy služba-
mi obecného zájmu a zda tedy také 
v této oblasti by mělo být uplatňová-
no soutěžní právo EU. Jednoznačné 
stanovisko doposud nebylo vydáno 
ani ze strany Evropské komise.
Závislost na poskytnutí dotace jed-
noznačně brání samotnému rozvoji 
sociálních služeb. Všechna navrho-
vaná opatření je proto nutno spatřo-
vat v odstranění závislosti poskyto-
vatelů sociálních služeb (především 
služeb sociální péče) na přiznání 
dotace ze státního rozpočtu nebo 
z rozpočtu zřizovatele. Je proto nut-
no koncipovat takové řešení, aby uži-
vatelé služeb – především služeb so-
ciální péče – platili za poskytované 
služby spolu s přiznaným příspěv-
kem na péči a úhradou ošetřovatel-
ské a rehabilitační péče ze zdrojů 
zdravotních pojišťoven skutečnou 

výši provozních nákladů daného za-
řízení (vč. přiměřeného zisku). Sou-
časně je nutno umožnit poskytování 
věcné pomoci ve formě půjčky v rám-
ci systému pomoci v hmotné nou-
zi těm uživatelům sociálních služeb, 
kteří jsou osamělí a jejichž děti ne-
mají dostatek finančních prostřed-
ků na úhradu 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 skutečnosti v jeho 
rámci potvrdily, půjčka by se účetně 
„převedla na dávku“, v opačném pří-
padě by poskytnutou půjčku museli 
do výše disponibilních zdrojů uhra-
dit dědicové).

Použitá literatura:
Průša, L. – Mátl, O. Nad pojetím dotační 
politiky MPSV. Sociální politika 
č. 9/1999, ISSN 0049-0962
Průša, L. Efektivnost sociálních slu-
žeb: vybrané prvky a aspekty. Praha: 
VÚPSV, v.v.i.. 2007. ISBN 978-80-87007-
73-0
Průša, L. Je nový systém financová-
ní sociálních služeb pro staré občany 
efektivní? Národohospodářský obzor 
č. 3/2009. ISSN 1213-2446
Průša, L. a kol. Poskytování sociálních 
služeb pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením. Praha: VÚPSV, 2010. 
ISBN   978-80-7416-048-6

tabulka č.3:
Porovnání výše dotace přiznané v rámci 1. kola dotačního šetření domovům pro seniory, jejichž zřizova-
teli jsou kraje a obce v jednotlivých krajích

 
domovy 
pro seniory 
– příspěvkové 
organizace

organizace zřízené městem organizace zřízené krajem 

Dk -
 Dm

%k - 
%m

výše ná-
kladů 

připada-
jící na 

1 místo 
měsíčně

výše při-
zna-

né do-
tace na                   
1 místo 
měsíčně 

podíl 
výše při-

znané 
dotace 
na výši 

nákladů 

výše ná-
kladů 

připada-
jící na 

1 místo 
měsíčně 

výše při-
zna-

né do-
tace na                   
1 místo 
měsíčně 

podíl 
výše při-

znané 
dotace 
na výši 

nákladů 

celkem 22 761 3 572 15,69 22 443 5 226 23,29 1 654 7,59

hl. m. Praha 26 759 1 473 5,51 22 854 1 814 7,94 341 2,43

Středočeský 24 073 2 435 10,12 21 205 5 104 24,07 2 669 13,95

Jihočeský 23 337 5 153 22,08 24 482 5 944 24,28 791 2,20

Plzeňský 20 484 4 011 19,58 20 251 5 669 27,99 1 658 8,41

Karlovarský 22 131 1 621 7,32 22 171 7 352 33,16 5 731 25,84

Ústecký 18 645 3 050 16,36 23 228 5 692 24,51 2 643 8,15

Liberecký 24 044 3 842 15,98 25 512 5 573 21,84 1 731 5,87

Královéhradecký 23 930 4 179 17,46 23 546 4 098 17,40 -81 -0,06

Pardubický 22 589 4 037 17,87 23 986 4 543 18,94 507 1,07

Vysočina 22 642 5 045 22,28 22 155 5 204 23,49 159 1,21

Jihomoravský 23 985 2 987 12,46 23 768 7 218 30,37 4 231 17,91

Olomoucký 23 346 3 779 16,19 24 288 5 731 23,60 1 953 7,41

Zlínský 22 354 5 101 22,82 17 610 4 007 22,76 -1 093 -0,06

Moravskoslezský 23 710 3 608 15,22 24 645 6 774 27,48 3 165 12,27

pramen: vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV
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Jak hodnotíte výsledky 1. kola 
dotačního řízení?
 
Víme o organizacích, které obdržely 
dramaticky nižší dotaci. Především 
se jedná o služby sociální preven-
ce. Pan ministr Drábek již však ne-
říká, že tyto služby jsou od začátku 
roku 2011 financovány z Individuál-
ního projektu Středočeského kraje, 
který financuje právě zmíněné služ-
by. Financování je zajištěno na roky 
2011 až 2013 v celkové výši 560 mil. 
Kč. Tyto služby nesmí být duplicitně 
financovány z MPSV a současně z In-
dividuálního projektu. Tím, že finan-
cování započalo v roce 2011, je zřej-
mé, že tedy dotaci na rok 2011 ne-
smí čerpat, tudíž jim nebyla ani na-
vržena. Ostatní služby jsou dotovány 
v takovém množství finančních pro-
středků, kolik jsme jich od MPSV ob-
drželi.
 
Z dotačního řízení samozřejmě nad-
šení nesdílíme. Středočeský kraj ob-
držel v rámci směrného čísla dota-
ci ve výši 655 mil. Kč. V roce 2010 
jsme obdrželi 755 mil. Kč. I přesto, 
že MPSV bylo nepřetržitě upozorňo-
váno na to, že 755 mil. Kč již bylo kri-
tické číslo, došlo na rok 2011 k vý-
raznému snížení. MPSV bylo tím, kdo 
snížil dotace na sociální služby, a 
teď se snaží svalit odpovědnost na 
kraj. Středočeský kraj se snaží do so-
ciálních služeb dostat tolik finanč-
ních prostředků, kolik mu současná 
chvíle umožňuje. Jak již bylo řeče-
no, bylo zahájeno financování z Indi-
viduálního projektu ve výši 560 mil. 
Kč na období 2011 až 2013. Rovněž 
i tento rok bylo vyčleněno na Huma-
nitární fond Středočeského kraje 44 
mil. Kč, kde si organizace mohly po-
dávat žádosti.
 
Jaká je situace ve financování 
pobytových zařízení sociálních 
služeb? 
 
Situace ohledně financování poby-
tových zařízení je velmi vážná. Fi-
nanční prostředky z dotačního řízení 
MPSV jsou nedostatečné a pokud se 
trend MPSV bude nadále opakovat, 
tzn., že se budou snižovat finanč-
ní prostředky do sociálních služeb, 
bude situace již kritická. Jestli ten-
to trend bude pokračovat, bude ve-
lice obtížné udržet současnou kvali-
tu sociálních služeb, kterou chceme 
uživatelům zachovat.

Zaměřme se 
na domovy 
pro seniory – 
z porovnání 
čísel vyplý-
vá, že domovy 
zřízené kra-
jem dostaly 
v průměru 
5104 Kč na 
jedno místo 
měsíčně, 
a domovy zří-
zené městy 
jen 2435 Kč. 

Z čeho by měly služby dofinan-
covat? 
 
Otázkou dalšího financování se rov-
něž zabýváme. Snažíme se poskyto-
vatele sociálních služeb motivovat 
k tomu, aby maximálně využili mož-
nost vícezdrojového financování: 
fondy, granty, dary, doplňková čin-
nost, příspěvky od obcí a měst, popř. 
kraje. Rovněž se snažíme řešit nákla-
dovou část rozpočtu, kde se činnosti 
snažíme maximálně zefektivnit.
 
Středočeský kraj zpracoval vel-
mi podrobnou analýzu sociál-
ních služeb, z které také vyplý-
vá, že některé služby jsou míst-
ně nedostupné. Rozvoj kterých 
typů sociálních služeb je pro 
kraj prioritou?
 
Pro Středočeský kraj je jednoznačnou 
prioritou péče o seniory. Potvrzují to 
i investiční akce, jako výstavba Domo-
va seniorů v Berouně, přístavba Do-
mova seniorů ve Zdicích, přístavba 
Domova v Novém Strašecí nebo plá-
novaná dostavba Domova seniorů 
v Uhlířských Janovicích, Unhošti a jiné 
projekty. V těchto nových kapacitách 
bude klasický domov seniorů, ale 
samozřejmě i další služby, o které je 
v současné době enormní zá-
jem. Jedná se o odlehčovací služ-
by, pečovatelskou službu, den-
ní  a týdenní stacionář a domov 
se zvláštním režimem pro osoby 
s Alzheimmerovou chorobou.
Rovněž je Středočeský kraj zapojen 
do projektů, které podporují život 
osob se zdravotním postižením v při-
rozeném prostředí, tzv. chráněného 
bydlení. Tyto projekty byly financo-
vány z ROPu a v současné době jsou 
dvě zařízení zařazeny do pilotního 
projektu, který se týká transformace 
sociálních služeb.

Středočeský kraj má také kvalitní or-
ganizace pro služby sociálního pora-
denství a sociální intervence. Stře-
dočeský kraj tak podporuje opravdu 
široké spektrum služeb, což je mimo 
jiné také dáno rozlohou Středočes-
kého kraje a počtem obyvatel.
 
Jak hodnotíte připravovanou no-
velu zákona o sociálních služ-
bách?
 
S tzv. Sociální reformou jedna I. zá-
sadně nesouhlasíme, což jsme vyjá-
dřili i v připomínkovém řízení. Stře-
dočeský kraj se dlouhodobě sna-
ží o zlepšení kvality poskytovaných 
sociálních služeb, a to zejména pro 
osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním. Dlouhodobý a udržitelný kon-
cept předpokládá, že služby v re-
gionu jsou plánovány a poskytová-
ny s ohledem na dostupnost veřej-
né správy pro jednotlivé občany. To 
s sebou nese jasný decentralizační 
prvek, který je nosný při výkonu ve-
řejné správy. Odejmutí kompeten-
cí jednotlivým obecním a krajským 
úřadům skrze jasnou centralizaci na 
úřadech práce povede ke vzdálení 
služeb těm nejpotřebnějším a jejich 
sociální izolaci. Předkládané refor-
my nejsou výstupem z jednání s rele-
vantními partnery, a to včetně jedná-
ní s kraji. Celkově zrychlený koncept 
zřejmě sleduje jiný cíl než jen avizo-
vané zlepšení dostupnosti služeb a 
jejich efektivitu. Centralizační prvek 
reforem ztíží přístupnost služeb a ze-
jména sociální práci vykonávanou 
přímo na obecních a krajských úřa-
dech, tedy předcházení sociálnímu 
vyloučení a umožnění sociálního za-
členění. Navrhované reformy ztěžu-
jí přístup některých cílových skupin 
(zejm. osob se zdravotním postiže-
ní) ke službám a dávkám, které jim 
umožňují zlepšovat jejich život. Prá-
vo na vyrovnání příležitostí je dekla-
rováno i v Úmluvě OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, ke 
které se Česká republika přihlásila. 
 
Bude podle vás přesun výkonu 
inspekce na krajské úřady prá-
ce prospěšný kvalitě sociálních 
služeb?
Již z výše uvedeného je zřejmé, že 
s přesunem výkonu inspekce na 
krajské úřady práce nesouhlasíme 
a rovněž nemyslíme, že tento pro-
ces bude prospěšný kvalitě sociál-
ních služeb.

Redakce požádala o stanovisko k dotacím tři kraje, Středočeský, Karlovarský a Jihomoravský. 
Zajímali jsme se také o názor na tzv. malou reformu sociálních služeb.

Středočeský kraj
Podle ministra Drábka některé kraje dopřály vlastním zařízením vyšší či nekrácenou podporu a na 
druhou stranu některým zařízením dotace dramaticky snížily. V tiskové zprávě MPSV je mezi odstrašu-
jícími příklady této praxe uveden právě Středočeský kraj. S otázkami jsme se obrátili na mluvčí Berill 
Maschekovou:
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Jak hodnotíte výsledky 1. kola 
dotačního řízení? 

V prvním kole dotačního řízení MPSV 
na rok 2011 bylo mezi poskytovatele 
sociálních služeb v Karlovarském kra-
ji rozděleno celkem 203 648 000 Kč, 
což je o 28 066 000 Kč (tj. o 12 %) 
méně než v roce 2010. Při hodnocení 
žádostí o dotace a stanovení návrhů 
na výši dotace jednotlivým poskytova-
telům sociálních služeb byly jako pri-
oritní podpořeny zejména terénní so-
ciální služby typu pečovatelská služ-
ba a osobní asistence, kterým byla na-
vržena dotace na rok 2011 ve výši do-
tace získané v roce 2010. Ostatní služ-
by pak byly podpořeny v závislosti na 
objemu finančních prostředků, které 
měl kraj v rámci tzv. směrného čísla 
k dispozici.

Jaká je situace ve financování po-
bytových zařízení sociálních slu-
žeb v Karlovarském kraji? 

Na území Karlovarského kraje je regis-
trováno 16 domovů pro seniory s cel-
kovou kapacitou 833 lůžek, 6 domovů 
se zvláštním režimem s celkovou ka-
pacitou 251 lůžek, 9 domovů pro oso-
by se zdravotním postižením s celko-
vou kapacitou 609 lůžek a 3 týden-
ní stacionáře s celkovou kapacitou 
15 lůžek. V prvním kole dotačního ří-
zení bylo mezi poskytovatele uvede-
ných sociálních služeb rozděleno cel-
kem 138 162 000 Kč, což představu-
je 68 % celkových finančních prostřed-
ků schválených pro poskytovatele so-
ciálních služeb v Karlovarském kra-
ji. Náklady na tyto služby přitom činí 
485 320 745 Kč. Pobytová zařízení so-
ciálních služeb jsou nejvíce náklad-
nou formou sociálních služeb. I z to-
hoto důvodu podporuje Karlovarský 
kraj zejména rozvoj terénních, popř. 
ambulantních služeb, které umožňují 
setrvání uživatele po maximálně mož-
nou dobu v jeho přirozeném prostře-
dí. Pobytová zařízení sociálních slu-
žeb zřizovaná krajem jsou zařazena 
do procesu transformace a humani-
zace, jejichž cílem je zkvalitnění soci-
álních služeb i s ohledem na efektivi-
tu jejich poskytování.

Zaměřme se na domovy pro senio-
ry – z porovnání čísel vyplývá, že 
domovy zřízené krajem dostaly 
v průměru 7352 Kč na jedno místo 
měsíčně, a domovy zřízené městy 
jen 1621 Kč. Ve srovnání s ostat-
ními kraji je u vás tato relace nej-
propastnější. Z čeho by měly obce 
služby dofinancovat? 

Z celkového počtu 16 domovů pro se-
niory registrovaných na území Karlo-
varského kraje je 7 příspěvkových or-

ganizací kraje (565 lůžek), 2 příspěv-
kové organizace obcí (111 lůžek) a 
5 nestátních neziskových organiza-
cí (98 lůžek). V prvním kole dotační-
ho řízení byla na domovy pro seni-
ory schválena dotace MPSV ve výši 
57 995 000 Kč, z toho pro příspěv-
kové organizace kraje 49 845 000 
Kč, pro příspěvkové organizace obcí 
2 120 000 Kč a pro nestátní nezisko-
vé organizace 6 030 000 Kč. Při srov-
návání výše přidělené dotace je potře-
ba vycházet ze samotného požadavku 
jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb na výši dotace, který činil u or-
ganizací zřízených krajem 9631 Kč 
v přepočtu na jedno lůžko, u organiza-
cí zřizovaných obcemi 2508 Kč na jed-
no lůžko a u nestátních neziskových 
organizací 8055 Kč na jedno lůžko. 
Z výše požadavku se pak samozřejmě 
odvíjí i výše schválené dotace přepoč-
tené na jedno lůžko.

Jak hodnotíte reformu sociálních 
služeb I.?

Navrhovaná reforma není jen refor-
mou sociální, ale je i reformou veřej-
né správy. 
Navrhované změny v rámci první fáze 
jsou krokem zpět ve smyslu reformy 
veřejné správy, která byla v ČR nasmě-
rována v roce 2001, jsou v přímém roz-
poru s cíli, které sleduje Koncepce re-
formy územní veřejné správy, zejmé-
na co se týče přibližování výkonu stát-
ní správy směrem k občanovi. 
Základními prvky takto nasměrované 
reformy byla a je decentralizace a de-
koncentrace veřejné správy. Její nový 
navrhovaný směr je v rozporu s dosa-
vadním směřováním sdílené veřejné 
správy. Přesun výkonu veřejné správy 
v sociální oblasti do kompetence Úřa-
du práce ČR – jako organizační složky 
státu, tedy fakticky znamená odnímá-
ní pravomocí obcím a krajům, jejichž 
výkon byl na tyto subjekty delegován 
po zrušení okresních úřadů. 
V souvislosti s navrhovanou reformou 
nutno počítat také s významným sní-
žením finančních prostředků poskyto-
vaných státem obcím a krajům na vý-
kon přenesené působnosti.   
Jako další závažný důsledek navrho-
vané sociální reformy lze očekávat i 
propuštění sociálních pracovníků – 
úředníků, odborně vzdělaných v ob-
lasti sociální práce i v oblasti veřejné 
správy. Dle  prvních údajů  MPSV před-
pokládá, že činnosti, které nyní zajiš-
ťuje 14 500 osob, by mělo být schop-
no po reformě vykonávat 2500 osob. 
Jenom v Karlovarském kraji, jako 
nejmenším v republice, se tato prv-
ní vlna sociální reformy může do-
tknout až 135 zaměstnanců obcí 
a kraje. 
Navrhovaná sociální reforma I. se 

v nejvyšší míře 
dotýká odejmu-
tí pravomocí 
obcí a krajů v 
oblasti nepojist-
ných sociálních 
dávek, tj. dá-
vek poskytova-
ných dle zákona 
č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v 
hmotné nou-
zi, ve znění poz-
dějších předpi-
sů, dávky příspěvek na péči poskyto-
vané dle zákona č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách a dávek pro osoby 
těžce zdravotně postižené. Za závaž-
ný důsledek připravované reformy v 
této souvislosti (přesunu kompeten-
cí ze sociálních odborů obcí na úřa-
dy práce) proto považuji znemožnění 
v pokračování sociální práce tak, jak 
je realizována v rámci sociálních od-
borů obcí v současné době. Pracov-
níci jednotlivých agend mohou úzce 
spolupracovat, znají místní prostředí i 
poměry (např. spolupráce orgánů so-
ciálně-právní ochrany dětí se sociál-
ními pracovnicemi pomoci v hmotné 
nouzi). Navrhovaný model s sebou při-
nese formalizaci činností a odosobně-
ní v terénní práci, zároveň budou ve 
věci rozhodovat od stolu úředníci bez 
znalosti individuální situace člověka 
nebo rodiny. 
Za sporný a naprosto nevyjasněný 
pak považuji rovněž návrh tzv. soci-
álních karet. Informace o nich jsou 
neucelené, není zřejmé jejich fun-
gování a využívání. Nejsou ani přes-
ně vyčísleny finanční dopady na za-
vedení sociálních karet, ani běžné 
výdaje spojené s jejich fungováním. 
Rád bych ještě uvedl, že sociální re-
forma šla do vlády s největším množ-
stvím připomínek ze všech reform-
ních návrhů. Připomínky k ní měli 
v podstatě všichni zainteresování – od 
krajů, přes obce, Unii zaměstnavatel-
ských svazů, Národní radu zdravotně 
postižených i další občanské organi-
zace a iniciativy.  Návrh sociální refor-
my současný stav zhoršuje a slibova-
né úspory jsou jen nerealistickým přá-
ním. Proto se proti reformě vytvořila 
široká koalice zástupců různých insti-
tucí, kteří požadují její zásadní přepra-
cování. 
 
Bude podle vás přesun výkonu in-
spekce na krajské úřady práce 
prospěšný kvalitě sociálních slu-
žeb?

Současná právní úprava dle zákona 
o sociálních službách umožňuje úz-
kou a funkční provázanost agendy re-
gistrací poskytovatelů sociálních slu-
žeb a činnosti krajského úřadu v ob-

Karlovarský kraj
Na naše otázky odpovídá Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.
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lasti inspekcí poskytování sociál-
ních služeb. Krajské úřady rozhodují 
o oprávnění poskytovat sociální služ-
by, tedy o registracích poskytovatelů 
sociálních služeb, a zároveň mají kom-
petenci kontrolovat, jak tito poskytova-
telé plní povinnosti stanovené jim zá-
konem a v jaké kvalitě sociální službu 
poskytují.  
Krajům, které vytvářejí ve spoluprá-
ci s obcemi střednědobé plány roz-
voje sociálních služeb a mají zod-
povědnost za dostupnost a kvali-

tu těchto služeb, se tak nebude do-
stávat bezprostředních a ucelených 
informací o kvalitě poskytovaných 
služeb, o jejichž fungování v krajské 
síti služeb mají rozhodovat.
Za velmi závažnou skutečnost však 
považuji fakt, že dosud prováděli in-
spekce poskytování sociálních slu-
žeb kvalifikovaní zaměstnanci kra-
je, kteří byli vyškolení k provádění in-
spekcí a nyní mají již minimálně tříle-
tou praxí v provádění inspekcí.  Tito 
zaměstnanci však mají vesměs ku-

mulované agendy, s nimiž budou na 
krajských úřadech zůstávat. MPSV ne-
připravilo další iniciální vzdělávání 
nových inspektorů sociálních služeb 
a lze se tedy obávat, že inspekce bu-
dou nyní zajišťovat zaměstnanci úřa-
du práce, kteří nemají znalosti v ob-
lasti hodnocení kvality sociálních slu-
žeb a nemají praxi v provádění kon-
trol kvality sociálních služeb. V dů-
sledku toho se obávám zformalizová-
ní a poklesu úrovně hodnocení kvali-
ty poskytovaných sociálních služeb.

Jak hodnotíte výsledky 1. kola 
dotačního řízení? 
Výsledky 1. kola dotačního říze-
ní jsou podmíněny výší směrné-
ho čísla, které je Ministerstvem 
práce a sociálních věcí stanove-
no jednotlivým krajům. Pro rok 
2011 Jihomoravský kraj obdržel 
směrné číslo o 11,395 mil. Kč niž-
ší, než v roce 2010. Pro první kolo 
dotačního řízení bylo vyčleněno 
552,6 mil. Kč, což představuje 98 % 
z celoročního směrného čísla, zbytek 
tj. 11,277 mil. Kč byl ponechán pro 
2. kolo dotačního řízení. 
MPSV finanční prostředky druhého 
kola v avizované výši nakonec Jiho-
moravskému kraji neposkytne a po-
užije je převážně pro dofinancování  
sociálních služeb v krajích, kde došlo 
ve srovnání s rokem 2010 k největším  
propadům financování služeb posky-
tovaných nestátními neziskovými or-
ganizacemi. 
To bude „odměna“ Jihomoravskému 
kraji za to, že přistupuje k financová-
ní NNO seriózně a v průběhu posled-
ních třech let navýšil postupně z vlast-
ních zdrojů každoroční podporu NNO 
v oblasti sociálních služeb o 15 milio-
nů Kč. Nové směrné číslo pro Jihomo-
ravský kraj bude známo ve druhé po-
lovině měsíce června 2011.

Jaká je situace ve financování po-
bytových zařízení sociálních slu-
žeb v Jihomoravském kraji? 
Na každého poskytovatele sociálních 
služeb mělo snížení výše poskytnu-
tých dotací  negativní dopad. Organi-
zace musí hledat nové zdroje financo-
vání a případné rezervy ve svých pro-
vozních nákladech. V příspěvkových 
organizacích poskytujících sociální 
služby, kde Jihomoravský kraj vystu-
puje jako zřizovatel, vznikl deficit ve 
výši cca 27 mil. Kč, který bylo nutno ře-
šit odvody z investičních fondů a ma-
ximálním zapojením rezervních fon-
dů organizací.

Zaměřme se na domovy pro senio-
ry – z porovnání čísel vyplývá, že 
domovy zřízené krajem dostaly 
v průměru 7218 Kč na jedno místo 

měsíčně, a domovy zřízené městy 
jen 2987 Kč.
Finanční podpora sociálních služeb 
je založena na vícezdrojovém financo-
vání. Vedle dotací z Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, plateb od uživate-
lů služeb, tržeb od zdravotních pojiš-
ťoven a darů, musí svou roli hrát i zři-
zovatel sociální služby.  Finanční pod-
pora konkrétnímu subjektu poskytují-
címu sociální službu je odvislá od na-
plnění požadavků MPSV, které vychází 
z „Metodiky MPSV pro poskytování do-
tací ze státního rozpočtu poskytovate-
lům sociálních služeb“, která je dále 
rozpracována do interní metodiky. 
Podle této metodiky kraj postupoval. 
Celkový objem finančních prostředků 
určených v rámci dotace z MPSV pro 
nestátní neziskové organizace a obec-
ní zařízení v Jihomoravském kraji zů-
stal přibližně na úrovni roku 2010, za-
tímco částka pro příspěvkové orga-
nizace, kde je zřizovatel kraj, klesla 
o 11,470 mil. Kč.

Jak hodnotíte reformu sociálních 
služeb I.?
Zásadně nesouhlasíme s agregací so-
ciálních dávek a se sjednocením je-
jich výplatního místa. Pomineme-li, 
že sjednocení výplatního místa ne-
pojistných dávek na příslušnou kraj-
skou pobočku Úřadu práce ČR si vyžá-
dá vysoké náklady na přesuny pracov-
níků, pronájem, koupi a vybavení bu-
dov, nový software apod., je důležitým 
bodem nesouhlasného stanoviska ze-
jména skutečnost, že tato změna je 
v rozporu s principem decentraliza-
ce veřejné správy. Převážná část změn 
vedoucí k úsporám a lepší kvalitě prá-
ce může být realizována s minimální-
mi náklady, aniž by muselo dojít k zá-
sadní změně dosavadního modelu ve-
řejné správy, ve kterém jsou obecní a 
krajské úřady pověřeny výkonem stát-
ní správy. 
Současně fungující model byl zvolen 
zejména s ohledem na snížení admi-
nistrativní zátěže, na zvýšení transpa-
rentnosti veřejné správy, na snížení 
veřejných výdajů, na přiblížení výkonu 
veřejné správy k jejím adresátům, na 
znalosti místních podmínek při rozho-

dování a na za-
jištění vysokého 
podílu veřejné 
kontroly. 
Desetileté zku-
šenosti s prak-
tickým fungo-
váním tohoto 
modelu veřejné 
správy jsou pře-
vážně pozitiv-
ní a v současné 
době neexistuje 
žádná relevant-
ní analýza, která by současné pojetí 
veřejné správy zpochybňovala z hle-
diska efektivity nebo funkčnosti. Uve-
dená centralizace na úseku sociálních 
dávek i sociálních služeb může mít ne-
příznivý dopad na úroveň sociální prá-
ce a na dostupnost potřebných infor-
mací pro obce a kraje.

Bude podle vás přesun výkonu in-
spekce na krajské úřady práce 
prospěšný kvalitě sociálních slu-
žeb?
Tento krok kvalitu sociálních služeb 
určitě nezvýší. Výkon inspekce je pře-
nesený výkon státní správy a měl by 
patřit do kompetence toho orgánu, 
který je co nejblíže samotnému vý-
konu prověřované činnosti. V oblas-
ti sociálních služeb je významná vaz-
ba mezi agendou registrací sociálních 
služeb, jejich plánováním a rozvojem, 
ale také zjišťováním a ověřováním je-
jich kvality.  
Subjekt, který se podílí na financová-
ní sociálních služeb, potřebuje znát 
jako jednu z podmínek i úroveň a 
kvalitu poskytovaných služeb. Proto 
agenda inspekcí v kompetenci kraj-
ského úřadu je opodstatněná a vý-
znamná, mimo jiné i pro oblast me-
todického řízení příspěvkových or-
ganizací zřizovaných krajem. Závěry 
z inspekcí se také využívají při reali-
zaci dotačních řízení. Přístup k infor-
macím v rámci jednoho úřadu je vy-
hovující, vytržením agendy inspek-
cí dojde k roztříštěnosti a kompli-
kacím, zejména časové prodlevě při 
předávání inspekčních zpráv a jejich 
zveřejnění.

Jihomoravský kraj
Na otázky Rezidenční péče odpovídá člen Rady JMK PhDr. Jiří Altman: 
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Po revoluci v r. 1989 se v ostrém politic-
kém boji rozhodovalo, jakým směrem 
se země bude dále vyvíjet. Nemálo po-
litiků a nemnoho ekonomů si předsta-
vovalo, že se naváže na rok 1968, což 
by v ekonomice znamenalo vytvoření 
hybridu socialistického hospodářství 
s tržními prvky. Nakonec v hospodář-
ství zvítězil kapitalistický model, ale 
v sociálních službách v širším pojetí 
socialismus zůstal a trvale brání jejich 
rozvoji. Socialistický charakter tohoto 
sektoru se projevuje typickými znaky, 
jako je víra v plánování, víra v moud-
rost úředníků a jejich vědeckých po-
radců, víra v to, že kvalitu služby a její 
dostupnost lze zajistit promyšlenými 
zákroky státních institucí.
Přesně ve zmíněném směru se na kon-
ci totality přemýšlelo na státních in-
stitucích, které řídily ekonomiku. Pro 
oživení paměti si tehdejší situaci při-
pomeňme na příkladu vnitřního trhu. 
V roce 1989 byla dokončena středně-
dobá prognóza vývoje osobní spotře-
by do roku 2000. V prognóze byl kvan-
tifikován očekávaný vývoj maloob-
chodního obratu, byla propracována 
strategie směřování osobní spotřeby 
a cesty k odstraňování mezer na vnitř-
ním trhu. Prognóza se zabývala roz-
vojem maloobchodní sítě a jejím op-
timálním rozložením tak, aby se za-
jistila dostupnost služeb všem obyva-
telům ČSSR. Podrobně se popisova-
lo, jak mají vypadat jednotlivé typy ob-
chodů a jaké mají mít vybavení a opti-
mální počty zaměstnanců.
Nebudu už čtenáře unavovat dalšími 
detaily. Jenom bych chtěl upozornit 
na shodu terminologie a dikce těch-
to historických materiálů s produkty 
MPSV, např. s popisem Individuální-
ho projektu MPSV – Podpora procesů 
v sociálních službách, tak jak ho na-
leznete na webových stránkách MPSV.
Zde si dovolím trochu odbočit a kon-
statovat, že čeština socialistických vý-
zkumníků byla na mnohem vyšší úrov-
ni než čeština pracovníků odboru 22. 
Taková věta: „Během realizace pro-
jektu budou popsány potřeby vyplý-
vající z identifikovaných sociálních 
jevů a zdroje pro jejich řešení, včetně 
jejich analytického sledování a multi-
disciplinární spolupráce.“ je přímo vr-
cholem bezobsažného úřednického 
blábolu. Zkuste tuto věru přeložit do 
obecné češtiny. Vsadím se, že se vám 
to nepovede. Nevím, co tím chtěl au-
tor říci a obávám se, že to neví ani on 
sám. MPSV vydává nemalé prostředky 
na jazykové vzdělávání svých pracov-
níků. Odpovědní pracovníci by zřej-
mě měli uvažovat i o kurzu „Jak psát 
správně a srozumitelně česky“.
Jak to dopadlo s výše zmiňovanou 

prognózou spotřeby v reálu, to všichni 
víte. V průběhu ekonomické reformy 
byla zrušena cenová regulace, zavede-
na směnitelnost koruny, uskutečněna 
privatizace a zjednodušen vstup za-
hraničních subjektů na českosloven-
ský trh. Maloobchodní síť se změnila 
základním způsobem a nedostatkové 
druhy zboží neexistují. A pokud vznik-
ne nějaká mezera na trhu, je poměr-
ně rychle zaplněna. Nikdo už nezpra-
covává a nikoho nezajímají středně-
dobé a dlouhodobé koncepce rozvo-
je spotřeby. Nikdo na celostátní úrov-
ni neřeší, jak mají vypadat různé dru-
hy obchodů, to je zcela v režii jednotli-
vých podnikatelských subjektů, stejně 
jako úvahy o dalších směrech vývoje.
Zato v oblasti sociálních služeb socia-
lismus dosáhl svého rozkvětu. Pod tak-
tovkou údajně pravicových ministrů 
vrcholí plánovací šílenství, pěstují se 
koncepce rozvoje sociálních služeb, za 
velké peníze se řeší efektivní a transpa-
rentní řízení distribuce finančních pro-
středků z veřejných rozpočtů do sociál-
ních služeb. A bude hůř. Budou se vy-
tvářet karty sociálních služeb, popiso-
vat jednotlivé služby a zpracovávat je-
jich kvalitativní a kvantitativní kritéria. 
A to vše za pouhých 77 milionů. Je to 
taková obdoba někdejších výzkumů 
v oblasti spotřeby. Spousta popsaného 
papíru a praktický efekt nulový. A na-
víc některá bádání  jsou podobná spo-
rům středověkých scholastiků o to, ko-
lik andělů se vejde na špičku jehly. To, 
že nelze nalézt efektivní distribuci pro-
středků z veřejných zdrojů, ví každý 
jen trochu pozorný student ekonomie 
už v prvním ročníku. Neboť jediná ces-
ta, jak zabránit eráru v rozhazování, je 
ta, že se eráru svěří nejmenší možné 
množství peněz k rozdělování.

Více než 90 % sociálních služeb by 
bylo možno ponechat „na pospas“ 
tržním mechanismům. Tržní me-
chanismus sám by vytvořil jejich 
optimální síť a nebyly by k tomu 
potřeba předražené studie. Je jis-
tě pravda, že i trh občas selhává. 
Ovšem selhání úředníků bývají vět-
ší a daleko dražší.

Zdá se mi ovšem, že tržní cesta rozvo-
je sociálních služeb zřejmě pro MPSV 
vůbec nepřipadá v úvahu. Vezměte si 
jako příklad další perlu z dílny odboru 
22 „Priority rozvoje sociálních služeb 
pro období 2009-2012.“ Příkladů soci-
álního inženýrství je v tomto materiá-
lu nadbytek. Opět se snahou o centrál-
ní řízení a organizování sektoru, kte-
rý by měl být zcela zásadně decentra-
lizován. Vše se halí do bohulibých ar-
gumentů typu: „Je však nezbytné cen-

trálně stanovit jednotné podmínky 
pro vynakládání veřejných prostřed-
ků tak, aby nedošlo k rozdrobení sys-
tému sociálních služeb z důvodu roz-
dílného přístupu jednotlivých krajů či 
obcí.“ Nikoliv soudruzi, obce kuratelu 
státních úředníků nepotřebují. Obce 
vědí daleko lépe než  ministerští úřed-
níci, jaké sociální služby lidé požadují.
O trhu nenaleznete v „Prioritách roz-
voje“ ani slovo. Ani slovo o „nezastu-
pitelném významu cen pro lidské roz-
hodování“ (V. Klaus) a o cenové regula-
ci. A právě nastavení volné tvorby cen 
je pro rozvoj sociálních služeb zcela 
zásadní. Nedostatkovost v sektoru so-
ciálních služeb nelze bez volné tvorby 
cen odstranit. Samozřejmě by byla nut-
ná i totální revize zákona o sociálních 
službách. Nejen zrušení cenové regu-
lace, ale vyškrtnutí všech socialistic-
kých prvků včetně standardů kvality 
a jejich kontroly. A samozřejmě odstra-
nění  zbytečných omezení, která brání 
vstupu do odvětví a tím i vytvoření pod-
mínek pro to, aby si klient mohl vybí-
rat z široké palety sociálních služeb na-
bízených privátními poskytovateli, ne-
ziskovými organizacemi a podniky zři-
zovanými obcemi. Dalším nutným kro-
kem by mělo být zrušení dotací na ce-
lostátní (krajské) úrovni a převedení 
ušetřených peněz přímo do příspěv-
ku na péči. Ať si sami uživatelé vybíra-
jí, od koho službu chtějí a ať poskytova-
telé služeb bojují o své klienty. Ten, kdo 
klienty mít nebude, bude muset prostě 
z trhu odejít. A ne, že sepíše srdce-
rvoucí přípis a natáhne ruku směrem 
ke státu. A na MPSV se bude moci zru-
šit odbor 22. To je pořád starostí, kde 
nalézt peníze na to či ono a přitom na 
MPSV se doslova válejí po chodbách.
Nepochybuji o tom, že ministerští 
úředníci hojně cestují.  Určitě již byli ve 
Švýcarsku. V zemi, která je považována 
za světovou špičku v oblasti sociálních 
služeb. Kde naleznete hezká pobyto-
vá zařízení venkovského typu i špičko-
vé podniky na úrovni interhotelů, jakož 
i specializované organizace pro posky-
tování služeb v domácnostech zákaz-
níků. Ve Švýcarsku taky hodně bádají. 
Na téma stárnutí, začleňování zdravot-
ně postižených a tak podobně. Ale in-
dividuální projekty na podporu proce-
sů v sociálních službách nemají. A taky 
se klidně obejdou bez Národního cen-
tra podpory transformace sociálních 
služeb. A jejich úředníci nepoužívají 
bezobsažné „ptydepe“, jehož jediným 
smyslem je dát nesmyslnému rozhazo-
vání peněz daňových poplatníků punc 
vědeckosti. Proč to tedy nejde v České 
republice? Ale to se zřejmě do konce 
svých dní nedozvím.

Ing. Vladimír Hanzl

Problém sociálních služeb
je problém socialismu



 
Strana 15

Od roku 2008, kdy došlo k zavede-
ní poplatků ve zdravotnictví, ne-
mám pocit, že by došlo ke zkvalitně-
ní péče v našich ordinacích nebo ne-
mocnicích.
Proto se ptám, v čem současné zvý-
šení poplatků povede ke zkvalitnění 
zdravotní péče? 
Povinnost zaplatit poplatek v ne-
mocnici neplatí pro všechny. Na we-
bových stránkách ministerstva zdra-
votnictví (http://www.mzcr.cz/do-
kumenty/jak-od-dubna-na-regulac-
ni-poplatky_1265_1549_1.html) je 
umístěný dokument „Regulační po-
platky po 1. 4. 2009“, kde jsou vyme-
zené skupiny pojištěnců, které regu-
lační poplatky neplatí. 
Jsou to pacienti, kteří doloží rozhod-
nutí o dávce pomoci v hmotné nou-
zi. Jedná se o příspěvek na živoby-
tí, doplatek na bydlení a mimořádná 
okamžitá pomoc.
Dále se tato výjimka týká klientů, 
kterým je podle zákona o sociál-
ních službách poskytována pobyto-
vá sociální služba (v domovech pro 
seniory, domovech se zvláštním re-
žimem nebo domovech pro osoby 
se zdravotním postižením) a pokud 
po úhradě za stravu a ubytování zá-
konný zůstatek 15% jeho příjmu činí 
méně než 800 Kč. Tento fakt doklá-
dá klient – pacient potvrzením, kte-
ré vystavuje poskytovatel sociálních 
služeb a nesmí být starší než 30 dnů. 
Tuto skupinu pacientů má pravdě-
podobně na mysli Vlastimil Sršeň, 

HYDE PARK

Koho ochrání 
náš sociální systém?

který nepředpokládá, že by „zvýšení 
poplatků přineslo v budoucnu větší 
problém než dnes, protože i nadá-
le by osoby s nízkým příjmem měl 
ochránit sociální systém“. 
Ale koho náš sociální systém chrá-
ní a jak?
Vezměme modelovou situaci. Kli-
entka domova pro seniory s pří-
jmem starobního důchodu 9500 Kč 
zaplatí úhradu v domově pro senio-
ry za dvoulůžkový pokoj bez balkó-
nu 7980 Kč. Příspěvek na péči, kte-
rý pobírá, je určen pouze na zajiště-
ní sociální služby, takže celý náleží 
domovu. Zaplatí inkaso za používá-
ní televize 135 Kč +15 Kč poplatek 
za SIPO. Z příjmu jí zůstane 1370 Kč. 
Onemocní, léčení si vyžádá hospi-
talizaci 10 dnů. Zaplatí poplatek za 
hospitalizaci, z příjmu jí zůstane 
370 Kč, které jí musí vystačit na hygi-
enické pomůcky, zdravotnické pro-
středky (pomůcky pro inkontinentní 
pacienty) a léky po zbylé dny v mě-
síci. V domově pro seniory dostane 
v příštím měsíci vratku ze zaplace-
né úhrady na pobyt, stravu a příspě-
vek na péči za ty dny, po které není 
v domově, ale to její současnou situ-
aci nevyřeší.
Na stejnou situaci se podíváme z jiné-
ho úhlu. Naše paní bydlí ve dvoupoko-
jovém bytě na běžném sídlišti. Má sta-
robní důchod 9500 Kč, nájemné a dal-
ší poplatky za byt platí ve výši 7980 
Kč, inkaso za používání televize platí 
150 Kč. S onemocněním je hospitali-

zovaná 10 dnů. Po zaplacení poplatku 
za hospitalizaci jí zbylých 370 Kč musí 
vystačit na stravu, hygienické pomůc-
ky, zdravotnické prostředky a léky po 
zbylé dny v měsíci. Vyúčtování přeplat-
ku za elektřinu a plyn v následujícím 
měsíci nedostane. Musí si počkat na 
konec zúčtovacího období.
Ani jedna paní nedostane výjimku 
a nebude osvobozena od úhrady po-
platku za hospitalizaci nebo regu-
lačních poplatků při dalších návště-
vách lékaře. 
Příslušní zákonodárci by se měli při 
schvalování systému plateb a regu-
lačních poplatků zamyslet nad zá-
sadními problémy. 
Proč za první tři dny pracovní ne-
schopnosti nedostaneme ani koru-
nu nemocenské, přestože si ji platí-
me a v nemocnici také poplatek za 
první tři dny musíme zaplatit?
Proč se v jiných zemích, např. Ně-
mecku, vracejí poplatky zpět do 
zdravotní pojišťovny a v naší zemi 
zůstávají jako příjem nemocnic, lé-
kařů a lékárníků?
Kvalita poskytované péče se opravdu 
neskrývá ve výši regulačních poplat-
ků. Kvalitní péči poskytuje personál, 
který má pro svou práci motivaci, od-
povídající pracovní podmínky a od-
povídající platové ohodnocení i spo-
lečenskou prestiž. Myslím si, že v žád-
ném z těchto předpokladů nejsou vy-
brané regulační poplatky obsaženy. 

Bc. Lenka Hasnedlová

Z ČESKÝCH WEBŮ A HÁJŮ

Nelíbí se mi články Karla Hvížďaly. Ne-
vím, jestli je to tím, že tento pán studo-
val politické vědy v Moskvě, což bylo kdy-
si vyhrazeno pouze těm nejvyvolenějším 
z vyvolených, nebo tím, že jeho výtvorům 
se podle mého názoru moc nedaří přesně 
pojmenovat jádro problémů. Ale pokud 
jde o článek nazvaný „Umíme se bránit 
autoritářským praktikám?“ (Blog.aktual-
ne.cz) musím udělat výjimku.
Tím nejpodstatnějším z celého článku je 
konstatování, že lidé se po 21 letech opět 
obávají kritizovat poměry na svých pra-
covištích. Bojí se, že přijdou o prémie, 
o funkci, o zaměstnání. Karel Hvížďala ci-
tuje redaktory kulturního časopisu A2, 
kteří upozorňují na  poměry v českém 
muzejnictví, kde prý vládne atmosféra 
strachu. Pracovníci muzeí byli s redakto-
ry ochotni hovořit pouze na odlehlých 
místech a poskytovat informace pouze 
pod příslibem anonymity.

Bohužel z vlastní zkušenosti musím kon-
statovat, že atmosféra v oblasti rezidenč-
ních sociálních služeb je obdobná. Už ně-
kolikrát mi různí lidé slíbili, že pro náš 
časopis napíší článek o tom či onom pro-
blému, který je trápí. Pak nenapsali nic, 
a nebylo to jen z pouhé lenosti. Naposle-
dy jsem se tak u opékání špekáčků se-
známil s ředitelem jednoho PZSS. Vyprá-
věl všem přítomným o otřesných zážit-
cích spojených s inspekcí kvality. Všich-
ni kulili očka a zejména venkovským li-
dem nešlo do hlavy, proč jsou třeba ta-
kovéhle opičárny a notovali si, jak dob-
ře udělali, že maminku či stařečka necha-
li doma, i když už je s ní či s ním oprav-
du těžké pořízení, a jak se musí bát, co 
zas provede za jejich nepřítomnosti. Vyu-
žil jsem dobré nálady dotyčného ředitele 
a požádal ho, aby o své zkušenosti s in-
spekcí napsal. Slíbil to. Ale už druhý den 
bylo všechno jinak. Obsáhle mi vysvět-

loval, proč své rozhodnutí změnil. Dů-
vody nebudu uvádět. Patrně by byl naši-
mi čtenáři poznán. A já respektuji změnu 
jeho postoje. Příliš mnoho šéfů na růz-
ných úrovních, od té místní až po tu celo-
státní, očekává pouze adoraci a chvalo-
zpěvy. Dokonce jsou schopni je i organi-
zovat. Stačí kritická zmínka o nějaké in-
stituci a hned má redakce na stole oslav-
ný  článek.
Hvížďala se domnívá, že jde o privatiza-
ci politiky, která je předstupněm určitého 
druhu autoritářství. Má pravdu, politiku 
si u nás privatizovaly prostřednictvím po-
litických stran různé zájmové klany. Při-
dáme-li k tomu ještě privatizaci veřejného 
prostoru ze strany různých mediálních 
uskupení, máme nepříliš pěkný obrázek 
české demokracie úplný. Naštěstí je po-
řád ještě dost lidí, kteří se nebojí svůj ná-
zor vyslovit. To je patrné i na průzkumu 
Lidových novin, podle kterého 90 % lidí 
nechce současnou vládu.

Ing. Vladimír Hanzl

Problém demokracie
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Což takhle deinstitucionalizovat transformaci?
Nedávno se na jedné internetové diskuzi k sociálním službám objevil zajímavý názor: 
Pokud se kvůli nedostatku financí začnou zavírat pobytová zařízení, lidé budou muset 
odcházet do domácí péče a hned by se tak naplnila bez velké zátěže idea transformace 
a deinstitucionalizace. Ale nic není černobílé, jak správně uvádí jeden z následujících 
příspěvků. Redakce se zajímala o projekt MPSV Podpora transformace sociálních slu-
žeb, který realizuje k tomu účelu zřízené Národní centrum podpory transformace soci-
álních služeb. Přinášíme soubor pohledů na téma chráněné bydlení klientů. Cesta je to 
určitě správná, ale čím vším bude lemována? Hlavně, aby nebyla dlážděna jen dobrými 
úmysly odboru 22 a evropskými pseudopenězi…

SLUŽBY BUDOU PO 
TRANSFORMACI DRAŽŠÍ

Vaše zařízení je zařazeno do pro-
jektu Národního centra podpory 
transformace sociálních služeb. 
Máte s transformací dlouholeté 
zkušenosti, čím je pro vás účast 
v projektu přínosem?
Budu-li velmi upřímná, tak jedině 
těmi velkými miliony na investice. 
Zatím vidíme v projektu spíše to ne-
gativní – podpora v projektu není 
odstupňovaná dle úrovně a potřeb 
poskytovatelů, jsme tlačeni do ak-
tivit, které nepotřebujeme. Kritéria 
v investiční části projektu jsou sta-
novena tak, že vše nesmírně kompli-
kují a zbržďují, jdou proti reálným 
potřebám klientů. Zatím jediným 

velkým přínosem pro nás je zjištění, 
jak se dají v Čechách věci naprosto 
zbytečně komplikovat.

Bude projekt přínosný pro 
transformaci obecně? Program 
je napsán tak, že cílem je hlav-
ně zajištění vzdělávání a meto-
dická podpora procesu trans-
formace. Nikde jsem se nedočet-
la, kolik klientů se díky progra-
mu přesune do svého chráněné-
ho domova. 
Transformace sociální služby a tím 
i řízení a pojetí celé organizace včet-
ně souvisejících věcí jako je propa-
gace a marketing je natolik složitá, 
že projekt měl být postaven napro-
sto jinak. A měl být daleko šetrněj-
ší vůči klientům, tím myslím hlavně 
délku jeho trvání.
Jenom v obrysech, jak měl projekt 
vypadat – nejdříve analýzy vytipova-
ných poskytovatelů (co a jak dělají, 
jaké je složení klientů apod.), kvalit-
ní vyškolení  konzultantů pro každé 
zařízení, teprve poté analýza vzdělá-
vacích  potřeb těchto zařízení. V pro-

jektu jsou peníze na vzdělávání, ale 
to bylo možné využívat z běžné na-
bídky, která už nyní je velmi široká, 
a ne financovat další zbytečné vzdě-
lávací  projekty.
Každé zařízení mohlo mít svého 
konzultanta, který by byl odborní-
kem v dané oblasti a mohl zaříze-
ní provázet atd. Pracovníci národní-
ho centra  mají různé vzdělání, růz-
né zkušenosti  z někdy velmi odliš-
ných sociálních služeb – požadavek 
dvou let praxe v sociálních službách 

Veřejná zakázka Národní centrum 
podpory transformace sociálních 
služeb je součástí projektu OP LZZ 
Podpora transformace sociálních 
služeb financovaného z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu 
a Státního rozpočtu České republi-
ky, na jehož další aktivity je úzce na-
vázána. Realizátorem projektu Pod-
pora transformace sociálních slu-
žeb je odbor sociálních služeb a so-
ciálního začleňování MPSV.
Národní centrum zajišťuje 6 cílů 
podpory transformace v rámci 
veřejné zakázky:
1. Personální zajištění veřejné za-

kázky
2. Organizačně technické zajiště-

ní procesu transformace sociál-
ních služeb

3. Zajištění vzdělávacích progra-
mů, průběžného vzdělávání za-
interesovaných aktérů procesu 
transformace a další podpory 
pracovníků

4. Pilotní ověření realizace trans-
formace na úrovni vybraných za-
řízení

5. Tvorba systémových nástrojů 
procesu transformace

6. Zajištění Public Relations

ROZHOVOR S BC. LENKOU ALEŠOVOU, ŘEDITELKOU BAREVNÝCH DOMKŮ HAJNICE

(zdroj www.trass.cz)

Napište nám o svých zkušenostech s transformací.
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Proč jste se ucházela o místo 
pracovníka Národního centra 
v  zařízení zařazeného do pro-
jektu transformace?
O tuto práci jsem se ucházela, protože 
si myslím, že pro ni mám dobré  před-
poklady. Projekt by měl vést někdo, 
kdo zná jak samotnou organizaci, 
v níž transformace probíhá, tak potře-
by jejích uživatelů. Už kvůli nim je dob-
ré, že je na této cestě bude provázet 
někdo, koho znají a komu důvěřují.

Pracujete na půl úvazku jako 
pracovník Národního centra 

a na půl úvazku jako zaměstna-
nec poskytovatele, nepřináší 
vám tato situace problémy?
Zpočátku jsem se trochu obávala 
střetu zájmů, ale prozatímní průběh 
projektu tyto obavy vyloučil. Namís-
to problémů naopak vnímám přínos 
obou úvazků v tom, že k transforma-
ci nemám pouze jednostranný pří-
stup a že díky zkušenostem z Barev-
ných domků je snazší celému proce-
su transformace porozumět.
 
V čem vidíte klady a zápory pro-
jektu transformace?

Klady vidím jednoznačně v tom, 
že projekt posouvá sociální služby 
u  nás na společensky zodpovědněj-
ší úroveň. Na druhou stranu si ne-
jsem jista, jestli je celá společnost 
adekvátním způsobem informová-
na a připravena na tento proces. 
O pozitivních přínosech změn v so-
ciálních službách většinou ví jen ti, 
kterých se tyto změny týkají.

Je projekt transformace pro vaši 
organizaci přínosem?
Je přínosem především pro naše 
uživatele, tudíž i pro nás.

opravdu není dokladem odbornosti 
pro takto náročnou změnu.

Strategií programu jsou mimo 
jiné půl úvazky pracovníků 
z pracovišť zapojených do pro-
jektu. Jak toto hodnotíte jako 
ředitelka? Váš půlúvazkový pra-
covník bude pořád někde na 
školeních…
…na školeních, která mu nic nepřine-
sou, protože jsou koncipována pro 
všechny stejně, bez ohledu na indivi-
duální potřebu  každé organizace. 

Teď k penězům: Je péče o klien-
ta v chráněném bydlení dražší 
nebo levnější? 
Postavila bych tu otázku trochu ji-
nak. Budou služby po své transfor-
maci dražší nebo levnější? BUDOU 
V SOUHRNU DRAŽŠÍ. Proč? 
Když vezmete vzorový ústav, kde na 
jedné chodbě žije 18 klientů, během 
dne je zde jeden pracovník, v noci 
také. Tedy na zajištění 24hodinové 
podpory je třeba 5 pracovníků.
Jakmile tuto službu přestěhujete 
do domků pro 6 klientů, musí v kaž-
dém domku být 5 pracovníků na za-
jištění 24hodinové podpory. Výsle-
dek je jednoduchý: dříve poskytova-
lo službu 18 klientům 5 pracovníků, 
po změně jich bude 15.

Prohlášení, že to bude levnější, totiž 
právě vycházejí z neznalosti indivi-
duálních potřeb organizací a klientů. 
V „ústavech“ nejsou zástupy těch, co 
jim bude stačit podpora asistenta 
2 hodiny denně, ale zástupy těch,co 
potřebují 24hodinovou podporu. 
A to už vůbec nechci zabíhat do dis-
kuzí o tom, že lidé s potřebou pod-
pory 24 hodin denně, ale ve II. stup-
ni PNP, nemohou být v registrova-
ném chráněném bydlení, protože 

by to nezaplatili – byť se 
to napříč celou republi-
kou  děje, obchází se zá-
kon – ono to totiž lépe zní 
„máme chráněné bydle-
ní než domov pro lidi se 
zdravotním postižením“. 
 
Máte kromě kladných 
zkušeností s chráně-
ným bydlením i nějaké 
negativní – myslím 
v dopadu na klienty…
Ano, ne všichni, kteří 
měli dovednosti na tako-
vou míru samostatnosti, 
to zvládli psychicky. Po-
kud např. žije v chráně-
ném bydlení člověk s PNP 
II stupně, tedy 4000 mě-
síčně, může si zaplatit 
40 hodin asistence měsíč-
ně (hodina asistence sto-
jí např. 100 Kč). To je tři 
čtvrtě hodiny denně. Pro 
klienta v druhém stup-
ni je to velmi málo. Není 
příliš chráněn, velmi brzy 
se něho mohou „nabalit 
tzv. nekalé živly“, obírat 
jej o peníze,  navádět ke 
krádežím apod. Tato rizi-
ka 0,75hodinová asisten-
ce denně není mnohdy 
schopna minimalizovat, 
když si klient  neuvědo-
muje následky svého cho-
vání a není možné mu to 
vysvětlit.

A cokoli budete chtít 
říci na závěr…
Transformace pobyto-
vých sociálních služeb pro lidi se 
zdravotním postižením v této zemi 
je nezbytná. Ale výše zmíněný pro-
jekt není to, dle čeho by se poskyto-

vatelé měli do budoucna řídit.  Ně-
které jeho aktivity a výstupy mohou 
poskytovatelům pomoci, některé 
však určitě ne.

CO JE PŘÍNOSEM PRO UŽIVATELE, 
JE PŘÍNOSEM I PRO NÁS

O rozhovor jsme požádali pracovnici Národního centra v Barevných domcích Hajnice Janu Zárubovou, DiS.

Helence byl necelý rok, když v roce 
1974 přišla do Ústavu pro mentálně po-
stižené v Hajnicích nedaleko Trutnova. 
Díky kvalitní a individuální péči v Ba-
revných domcích dnes může bydlet 
v jednom z bytů v domě chráněného 
bydlení v Trutnově. Chodí do práce, jez-
dí sama autobusem, nakupuje, vaří, 
stýká se s kamarády (a že jich má!) 
a dokonce navštěvuje kurzy tance. 
Před čtyřiceti lety jí systém označil cej-
chem nesvéprávné bytosti, bez citů 
a potřeb, „ležáka“ kterého nic jiného 
v životě nečeká. Díky Barevným dom-
kům a skvělým lidem v nich má její ži-
vot smysl a cítí se šťastná tak, že by jí 
mnozí mohli závidět.

E-mail: redakce@marcom-praha.cz
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„Po čtyřiceti letech života na zámku 
se konečně dospělým lidem s mentál-
ním a kombinovaným postižením ote-
vřela možnost žít srovnatelný život se 
svými vrstevníky a za pomoci perso-
nálu plánovat přirozené věci v přiroze-
ném prostředí většinové společnosti. 

Co si obléknu, kde si nakoupím, kam 
půjdu do ordinace, na diskotéku, co 
si uvaříme a podobně. Od pádu stro-
pu v roce 2008 uběhlo mnoho času 
a v ústavu v Jinošově již žádný z klien-
tů nebydlí. V letošním roce jsme totiž 
se změnou sídla a způsobu poskyto-
vání služeb změnili i název zařízení na 
Domov bez zámku, příspěvkovou or-
ganizaci, v Náměšti nad Oslavou.“ 

Kolik klientů má Domov bez zám-
ku a jak v současnosti bydlí a jak 
mají zajištěné služby?
„Sedmdesát uživatelů bydlí v celkem 
šesti lokalitách Náměště nad Osla-
vou, Vícenic a Rouchovan. Někteří 
žijí v domácnostech v různých proná-
jmech na ubytovnách nebo domech 
po 6, 8, ale i 15 a 23 lidech. V činžá-
ku na sídlišti jich zůstalo jedenáct. Vy-
užíváme maximálně nabídku veřej-
ných dostupných služeb v okolí - na-
příklad restaurací, kam někteří klien-
ti chodí na oběd, školní jídelny i jídel-
ny v domově pro seniory, ale i dovozu 
chlazené stravy. Většinou si mohou vy-
brat oběd z několika druhů jídel. Sní-
daně, večeře a svačiny si formou jídel-
níčku plánují podle svých přání. Potra-
viny nakupují a připravují s podporou, 
nebo i samotným personálem pracov-
níků v sociálních službách. Naši muži 
i ženy vykonávají běžné práce v do-
mácnosti. Někde si perou prádlo 
s podporou personálu sami, jinde vy-
užívají služeb prádelny. Lékaře, až na 
drobnou výjimku, navštěvují v jejich 
ordinacích. V chráněném bydlení mají 
jedno společné. Po snídani se ode-
berou buďto do práce nebo do tera-
pií, které se nacházejí mimo jejich do-
mácnost. Orientovat se, žít a pracovat 
v nových podmínkách se učí za pomo-
ci personálu, bez metodik. Ty součas-
ně vytváří týmy pracovníků v souladu 

teorie s praxí. Nečekáme, že je někdo 
vytvoří za nás.“

 Jak se klienti v novém prostředí 
zapojili do běžného života?
„Jeden z klientů, 55letý Lubomír si na-
šel v přirozeném prostředí ženu, se 
kterou chce prožít zbytek svého života 
a nepotřebuje již naše služby. Několik 
klientů složilo rybářské zkoušky, stalo 
se vášnivými rybáři a členy místního 
spolku. Dvacet tři klientů ze tří chrá-
něných bydlení je schopno existovat 
v noci bez dozoru personálu. Sedm 
klientů jezdí 2x týdně bez doprovodu 
personálu vlakem do Třebíče, odtud 
městskou dopravou do denního staci-
onáře jedné neziskové organizace. To 
je jen několik příkladů…“

Můžete uvést konkrétně, co vám 
účast v projektu přinese?
„Do pilotního projektu Ministerstva 
práce a sociálních věcí s názvem 
„Podpora transformace sociálních 
služeb“ nás vybral zřizovatel a aktiv-
ně se zúčastňujeme od samého po-
čátku procesu. Podle 1. části etapy 
transformačního projektu začneme 
stavět již letos na podzim v lokalitách 
Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš. 
Dále budou následovat stavby a re-
konstrukce vybraných budov v Hroto-
vicích, Vladislavi, Třebíči, v Jaroměři-
cích nad Rokytnou. Lokality jsme vy-
bírali dle námi stanovených nepsa-
ných kritérií, která vyplývala ze zjiš-
těných informací a našich zkušeností 
z pobytu klientů v Náměšti nad Osla-
vou. V potaz bereme příbuzenské 
vazby, bývalé bydliště uživatelů, veli-
kost obce nad tisíc obyvatel, dostup-
nost zdravotní služby, možnost ná-
kupu potravin a dovozu teplé stravy, 
dostupnost dopravy veřejnými pro-

jako čekárna na konec. Jako pohled 
zvenčí to umím pochopit, při seznámení 
s realitou těchto zařízení vím, že je to ji-
nak. Nepramení z této neznalosti názor 
o nehumánnosti rezidenční péče? 
Při návštěvách ústavů sociální péče pro 
mentálně postižené děti, pokud byla ko-
munikace možná, jsem se opakovně se-
tkával s klienty, kteří byli sociálně velmi 
dobře zakotveni v kolektivním zařízení a 
kolektivním životě. Prožívali své radosti 
a svá štěstí, odlišná od našich, ale plně 
je uspokojující. Pokud navštěvovali své 
rodiny, vždy se rádi vraceli mezi „své“ 
lidi, a těmi byli lidé v ústavu. Do pro ně 
„normálního“ prostředí, které jim posky-
tovalo bezpečí a kladlo na ně jim pocho-
pitelné a jim přiměřené nároky. Ronit 
slzy nad jejich „smutným osudem“ není 
správné. To je náš pohled do světa, kte-
rý neznáme. 

V jednom výzkumu byli senioři dotázá-
ni, jak by chtěli bydlet ve stáří a za jakých 
podmínek by rezidenční péči považova-
li pro sebe za humánní a akceptovatel-
nou. Naprostá většina seniorů uvedla, 
že chce bydlet mimo své děti. Nechce být 
na svých dětech závislá, ani je zatěžovat. 
Poněkud se zapomíná, že potřeba kom-
plexní péče se projevuje zpravidla až ve 
vyšším věku, takže ony děti jsou často již 
sami důchodci. Tak nerozumím ani myš-
lence „vracet se do rodiny“ a přenést na 
rodinu péči o nejstarší generaci. Nehledě 
na to, že bytová situace českých domác-
ností nemá pro seniora nejen místnost, 
ale ani prostor pro další lůžko. Tudy ces-
ta nepovede. Základním programem by 
mělo být zabezpečit pro seniory, přimě-
řené, cenově dostupné kvalitní bydlení. 
Pokud jde o rezidenční péči, která by 
byla pro seniory podle jejich názoru při-

jatelná a humánní, šlo o jednolůžkový 
pokoj, vlastní televizi, restaurační stra-
vování s  volbou alespoň ze tří jídel. Dal-
ší generace seniorů budou chtít počítač 
a internet. Tedy nic světoborného. 
V zásadě správné řešení udržet klienty 
v jejich přirozeném prostředí, oddalovat 
a kompenzovat příznaky stárnutí a stá-
ří, ovšem podle mého názoru nezname-
ná je tam vracet. Taková myšlenka vy-
chází z nesprávného hodnocení situa-
ce. Z celkového počtu osob ve věku 65+ 
žije v ČR v ústavní péči cca 2,6 % osob. 
Počet osob ve věku 65+ žijících v ústavní 
péči činí v Rakousku 4 %, v Belgii 10 %, 
v Dánsku 5 %, ve Francii 6 %, v Němec-
ku 5 %, v Holandsku 9 %, ve Švédsku 6 %. 
Ve všech těchto státech přitom deklarují 
a podporují program samostatného 
bydlení; tyto podíly osob v ústavech 
tak zřejmě vyjadřují určitou objektivní 
potřebu. Česká republika se pohybuje 
v podstatě na poloviční úrovni a některé 
kraje pak ještě níže.

Petr Víšek 

DOMOV BEZ ZÁMKU
Transformace v tomto ústavu začala v roce 2008 po havárii 
stropu v zámku, kde Ústav sociální péče Jinošov sídlil. Sta-
tik nařídil zámek vyklidit a tak byla téměř polovina obyvatel 
jinošovského ústavu přestěhována bez jakýchkoliv příprav 
z okraje vesnice do panelového domu na sídliště pětitisíco-
vého města, Náměště nad Oslavou. O průběhu této „divoké“ 
transformace vypráví Bc. Alena Brožková, ředitelka zařízení, 
které se nyní jmenuje Domov bez zámku.

Deinstucionalizace 
z jiného pohledu (dokončení ze str. 1)
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středky a zda v blízkosti bydlí zaměstnanec zařízení. 
Plánovali jsme nejen bydlení v domcích či bytech, ale 
i zaměstnávání a volnočasové aktivity klientů. Součás-
tí projektu je také zapojení neziskových organizací v re-
gionu. Proč ne? Nebudeme přece zbytečně zřizovat so-
ciální služby, které již v lokalitě existují a jsou kvalitní.“

Co je tedy v plánu a kolik klientů najde nový do-
mov?
„Domov pro osoby se zdravotním zařízením pro 
23 osob, chráněné bydlení pro 47 osob s částečnou, ně-
kde s celodenní podporou, denní stacionář pro 30 osob 
(24 stávajících a 6 nových uživatelů). Dále sociálně-te-
rapeutické dílny pro 6 uživatelů (5 stávajících a 1 nový), 
odlehčovací služby pro 3 uživatele a také zázemí pro 
managament.
Poskytovatelé pobytových služeb i jejich zřizovatelé do-
stali jedinečnou šanci díky projektu MPSV zkvalitnit ži-
vot několika stovkám našich spoluobčanů s mentálním 
postižením.  Vymlouvat se na to, že nejsou metodiky, že 
nám nezbývá dostatek času, že Národní centrum pod-
pory transformace neefektivně pracuje, že provoz ma-
lých domácností bude drahý, že klienti a zaměstnan-
ci to „ chudáci“ nezvládnou a podobně, jsou argumen-
ty, kterými dle mého názoru někteří odpovědní činitelé 
maskují svoji nechuť do nových změn.“

Bc. Alena Brožková,
ředitelka Domova bez zámku 

ROPIMEX®
INTELIGENTNÍ ZAJIŠTĚNÍ INTIMITY VAŠICH KLIENTŮ

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

Pozor: Nejlepší ceny pro ústavy a domovy

Přímý dovozce a distributor

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

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

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

Rádi Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku.

Domov Santé provozuje chráněné bydlení již od 
roku 1997. O své zkušenosti z jeho provozu nám 
napsala ředitelka Ing. Tamara Šeligová:

Chráněné bydlení provozuje naše organizace pro 28 
osob od 1997 roku ve zrekonstruovaném objektu býva-
lých jeslí. Většina klientů obývá jedno až dvoulůžkové 
pokoje. Součástí Chráněného bydlení jsou čtyři bytové 
jednotky se samostatným vchodem (0+1 až 0+3). Hlav-
ním důvodem vzniku byla iniciativa a starost rodičů 
o budoucnost klientů z denního stacionáře.
 Většina rodičů si uvědomovala problémy, které mohou 
nastat, když oni se nebudou moci postarat o své dospě-
lé děti. Život v chráněném bydlení se příliš neliší od živo-
ta ostatních lidí. Jenže od doby založení uplynulo něko-
lik let a stojíme před dalším problémem. Všichni jsme 
zestárli, přišly nemoci a někteří klienti potřebují inten-
zivnější pravidelnou pomoc. Vznikla potřeba klienty 
z chráněného bydlení přemístit do pobytového zařízení.
Náš nový problém dostal název Domov pro osoby se 
zdravotním postižením s kapacitou max. 25, který v na-
šem městě chybí. V okolních městech sice domovy jsou, 
ale plně obsazené. V komunitním plánu je tato otázka 
zahrnuta, ale jak sami víme, je to běh na dlouhou trať. 
Hlavním důvodem jsou finance na rekonstrukci - bu-
dovu  máme. V současné době řešíme akutní případy 
umístěním klienta v jiném městě, např. až do Karlových 
Varů. Proč až tak daleko? No, protože v okolí většina za-
řízení transformuje, snižuje kapacitu a je obsazeno…
Přiznám se, že nikdy není nic černé nebo bílé. Trans-
formace je důležitá, ale ne za každou cenu a ještě vče-
ra bylo pozdě. Domnívám se, že to, co se jinde budo-
valo několik desetiletí, naše společnost chce stihnout 
ve velmi krátké době. Ještě nemáme dořešeno jedno 
a už nás čekají další náročné úkoly, které chceme po 
lidech s nevalným platovým ohodnocením. A opět dal-
ší vzdělávání a další kurzy a další ne malé finance. Je 
dobré se vzdělávat i pro budoucnost, neboť jak hovo-
ří klasik „Učit se je jako veslovat proti proudu. Jakmile 
člověk ustane, je unášen zpátky“. Lao-c‘. Ale za každou 
cenu, i finanční?

PRO KLIENTY 
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

POTŘEBUJEME 
POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ
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ZDENDA
A JEHO LIDIČKY

Se Zdendou jsme se seznámili mailem. Jako bývalou 
dětskou hvězdu jednoho seriálu mne požádal o fotku 
a autogram. Poslal i svou fotku, na vozíčku. A tak 
postupně vznikl nápad, představit zajímavé osobnosti, 
které si i přes nějaký handicap dovedou najít záliby a koníčky. Citu-
ji Zdendu a jeho reakci na prosbu o rozhovor: „Alespoň třeba navedu 
nějaké postižené lidičky, aby si také našli nějakou zálibu.“

Jak jsi se stal sběratelem auto-
gramů?
Jmenuji se Zdenda, je mi 21 let 
a bydlím v Libereckém kraji, přesně-
ji v  Novém Boru. Podle fotek uvidíte, 
že jsem vozíčkář, a to už od naroze-
ní. Ale také sběratelem jsem se asi už 
narodil, protože jen jsem trochu za-
čal sbírat rozum, už jsem začal sbírat 
i jiné věci, jako třeba autíčka, loutky, 
cínové vojáčky, no prostě jsem hodně 
chytlavý.
Před několika lety, přesněji v květnu 
2005, byl u nás ve městě náš pan pre-
zident a jemu také vděčím za svou 
největší sběratelskou vášeň, protože 
v ten památný den mi pan prezident 
řekl: „Ahoj“, a do ruky mi dal svou po-
depsanou fotografii. Než jsem došel 
naší ulicí zpět domů, byl ze mne sbě-
ratel autogramů. Okouzlilo mně jed-
nak setkání s takto význačnou osob-
ností, tak i autogram, který je vlastně 
kousek jeho osobnosti.
Nejdříve jsem začal sbírat autogra-
my od nás z Čech, ale postupně jsem 
se zdokonaloval a vydal se i do svě-
ta. Teda jen moje písemné žádosti, 
já osobně ne. Takže teď, po 6 letech 
mám ve sbírce kolem 2000 autogra-
mů a baví mně to čím dál tím víc. Nej-
radši mám asi získávat autogram 
osobně, takže jak je nějaká příleži-
tost, jdu do toho. Díky tomu mám asi 
200 společných fotografií se slavný-
mi lidičkami. To prostě dopis nemů-
že nahradit.

Kterého autogramu si nejvíc ce-
níš?
No to je nejtěžší otázka pro sběrate-
le. Nemohu jmenovat jen jeden, to 
prostě nejde. Tak alespoň pár z nich 
- Elton John, Barbara Straissand, J. P. 
Belmondo, král Malajsie… Vážím si 
moc i našich českých osobností, v mé 
sbírce je třeba Radovan Lukavský, Jo-
sef Vinklář, Karel Gott a další a další.

Asi je hodně nesnadné získat 
kontakty a propracovat se k zís-
kání autogramu. Jak to děláš?
Získat dobrý kontakt na osobnost je 
taková detektivní práce, ne vždy ko-
runovaná úspěchem. Našel jsem díky 

tomuto koníčku spoustu hodných ka-
marádů sběratelů, se kterými si vy-
měňujeme zkušenosti a rady. Jsou 
ale i takové osobnosti, kterým píši 
každý rok, a zatím bez úspěchu. Dost 
kontaktů se dá dnes sehnat i pomocí 
internetu, ale ne vždy je kontakt sto-
procentní.

Máš nějaké zajímavé zkušenosti 
z komunikace se slavnými osob-
nostmi?
Můžu říci, že za celou dobu mého sbí-
rání jsem se nesetkal s žádnou pro-
tivnou osobností, ba naopak někte-
ří už jsou dnes i mými přáteli. Nej-
větším asi je režisér Zdeněk Troška, 
milý, hodný a věčně usměvavý člo-
víček, díky kterému jsem měl mož-
nost podívat se do zákulisí natáčení 
jeho pohádek. Je to něco neuvěřitel-
ného, podívat se filmařům do kuchy-
ně, a všechno to začalo žádostí o au-
togram.
V loňském roce se mi také povedl hu-
sarský kousek: osobně jsem se setkal 
s americkým hercem Tomem Crui-
sem, a to přímo při natáčení Mission 
Imposible 4. Jen já, máma, Tom a tři 
bodyguardi. Bylo to jak z amerického 
filmu, ještě dnes mi z toho běhá mráz 
po zádech.

Být sběratelem čehokoli urči-
tě vyžaduje nějaké specifické 
schopnosti, jaké to jsou?
Vzhledem k mému vozíku mám sa-
mozřejmě spoustu pomocníků, kte-
ří mi se vším pomáhají. Já jsem ten 
mozek, co všechno vymyslí, ale co se 
týká ostatního, mám dobrou sekre-
tářku, asistentku, fotografku – mojí 
mámu. A řidiče, pomocníka – mého 
taťku. No, někdy zaměstnám i další 
rodinné příslušníky, a budete se di-
vit, i některé osobnosti mi sem tam s 
nějakým autogramem pomohou. Ale 
musím říci, že se nenudíme a baví to 
mně a někdy i můj tým.

A na závěr motto: 
Nejšťastnější člověk je sběratel.

Lenka Kaplanová

Zdeněk Kmoch a jeho lidičky...
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Květen je už tradičně měsícem hy-
gieny. Vše odstartovalo už 5. května 
ve zdravotnických zařízeních skupi-
ny AGEL a.s mezinárodním Dnem hy-
gieny rukou, kde bylo lékařům, pa-
cientům i veřejnosti prezentováno, 
jak se správně myjí ruce. Společnost 
MARTEK MEDICAL a.s. na zdravotnic-
ká zařízení v této aktivitě navázala a 
ve dnech 19. a 20. května uspořádala 
v pořadí již třetí Mezinárodní kongres 
dezinfekce a hygieny v Břeclavi, kte-
rý tentokrát nesl název Úspory v po-
době prevence. Na 150 lékařů, zdra-
votních sester a odborníků pohybu-
jících se v oblasti zdravotnictví se 
v těchto dvou dnech zabývalo tématy 
jako efektivnost protiepidemiologic-
kých opatření, ekonomika nozokomi-
álních nákaz, odpadovým hospodář-
stvím ve zdravotnických zařízeních 
nebo standardizací a bezpečím paci-
entů ve zdravotní péči.
Organizátorem této akce byla společ-
nost MARTEK MEDICAL a.s., jež je nej-
větším distributorem dezinfekčních 

prostředků a zdravotnického mate-
riálu na českém trhu. Rovněž posky-
tuje poradenství v oblasti tvorby dez-
infekčních řádů, jejich efektivizaci 
a v neposlední řadě se zaměřuje na 
edukaci zdravotnického personálu 
v oblasti dezinfekcí. 
Úvodní slovo patřilo řediteli společ-
nosti MARTEK MEDICAL a. s. Ing. To-
máši Dohnalovi. Odbornou záštitu 
nad pořádanou akcí měla Česká spo-
lečnost pro sterilizaci v čele s jejím 
předsedou, RNDr. Bruno Šudřichem, 
který se ujal 
moderování ce-
lého kongresu.
Další přednáš-
ky se už stří-
daly s prezen-
tacemi firem 
distribuujícími 
zdravotnický 
materiál a dez-
infekci. 
Kongres byl ze 
stran účastní-

ků po odborné stránce hodnocen 
jako zdařilý a velmi přínosný. Před-
nášející i posluchači byli ohodno-
ceni kreditními body a jako doklad 
o účasti obdrželi certifikát. Vel-
kým přínosem pro většinu účastní-
ků byla možnost setkání s ostatními 
kolegy zastávajícími obdobné funk-
ce, což vedlo nejen k výměně zkuše-
ností, ale také navazování nových 
profesních vztahů. 

Jana Adamová, Petra Uvírová

MEZINÁRODNÍ KONGRES 
„Úspory v podobě prevence“

izizacacii vv čečelele s s j jejejímím 
B Brurunono Š Šududřiřichchemem, JaJanana A Adadamomovává, PePetrtraa UvUvírírovováá
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Cílená, na potřeby orientovaná, bio-
grafická aktivizace a podpora senio-
rů, velmi starých a dementních osob 
jako normální součást běžné péče? 
Většina důvěřuje běžným „ne-dobro-
volným animačním programům“ pro 
vyplnění všedních dnů. Gymnastika, 
kutění, tanec na židli a další patří k ob-
vyklému standardu péče a přesto, kdo 
se může těchto aktivit účastnit? Co 
když nejsou tato témata pro obyvate-
le, pacienty, klienty a ostatní zajíma-
vá a ani neodpovídají jejich potřebám 
a biografii anebo s ohledem na těles-
ný hendikep nebo obavy ze selhání 
se jich prostě nemohou nebo nechtějí 
účastnit? Jaká nabídka je určena vel-
mi starým nebo dementním osobám, 
které běžná nabídka přetěžuje, jejichž 
krátkodobá paměť neumí bezpočetné 
úkoly zpracovat a uchovat?

Novodobý koncept „Smyslová aktiviza-
ce pro seniory“, který je zvláště vhodný 
pro dementní, velmi staré osoby a také 
pro osoby se specifickými potřebami, 
by mohl cílenou podporou zajistit zvý-
šené potřeby těchto skupin. Smyslo-
vá aktivizace osloví všechny smysly a 
systémy člověka a ulehčí starým a de-

Smyslová aktivizace 
pro seniory 
od Lore Wehner

mentním lidem 
přístup k jejich 
schopnostem 
a zdrojům. Mo-
hou to být dů-
věrně známé 
obrázky, slo-
va, vůně, zvuky, vzpomínky z minulos-
ti, hmatem poznávané předměty všed-
ního dne, vůně bylinek, obvyklé pohy-
bové činnosti, prostřednictvím starých 
písní znovu vyvolat a umožnit verbální 
a neverbální komunikaci, s cílem uspo-
kojení potřeb, udržení kvality života 
a tím zajistit smysluplný a plnohodnot-
ný život ve stáří.
Jako základ může přitom sloužit ak-
tivní a zažitá práce s biografií člověka, 
pozornost věnovaná individuálním po-
třebám a orientace na rituály jednot-
livých ročních období. Především roz-
bor a práce s biografií bude velmi dů-
ležitá pro stanovení a zajištění potřeb-
né péče a musí být nedílnou součástí 
jakékoliv podpory, aktivizace a vysoce 
kvalitní péče. 
Důležitou součástí Smyslové aktivi-
zace je motogeragogika a Montesso-
ri pro seniory. Maria Montessori vytvo-
řila vlastní koncept pro děti a mládež 
do 18 let. Její metoda, její vyjádření 
a hlavní zásady, její postoj k lidem, stej-
ně tak používání jejích pomůcek se vý-
borně hodí při adaptaci, v práci s vel-
mi starými a dementními lidmi. Hlavní 
Montessori motto „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám“ má právě při práci s lid-
mi ve 4. životním stadiu zvláštní plat-
nost. Pomocí klasickým Montessori 
materiálů, při „nácviku běžného živo-
ta“ nebo při práci se smyslovými mate-

riály, může člověk každého věku tréno-
vat své schopnosti, stejně tak ve stádiu 
demence, zažít sounáležitost nebo cí-
leně podpořit každého jednotlivě.
Motogeragogika znamená psychomo-
torickou aktivizaci prostřednictvím po-
hybových podnětů, pohybových stimu-
lů, pohybový trénink paměti prostřed-
nictvím hudby, důvěrně známých běž-
ně v denním životě používaných mate-
riálů. Tedy pohyb, který vyhovuje kaž-
dému.
Smyslová aktivizace umožní pacien-
tům, klientům, obyvatelům 
- Zachování/zlepšení orientace ča-

sem a místem
- Trénink slovní zásoby – hledání slov, 

trénink verbálních a neverbálních 
vyjadřovacích schopností

- Aktivizace vlastní osoby a s tím spo-
jený pocit radosti ze života

- Přijetí nové životní situace 4. životní-
ho stadia

- Udržení/obnova schopností, zdrojů 
a sil 

- Trénink kompetencí všedního dne
- Udržení/obnova vlastních, věcných 

a sociálních kompetencí
- Zlepšení jemné a hrubé motoriky, 

schopnosti koordinace
- Celoživotní učení, otevřenost no-

vým věcem i ve stáří
Kombinací aktivizací smyslů za po-
moci pedagogiky Montessori, akti-
vizací pohybového aparátu, orienta-
cí na potřeby a z biografie vycházející 
péče a podpora, stejně jako další sou-
části Smyslové aktivizace vytváří uce-
lený trénink, jako metodu určenou ne-
jen pro seniory, nýbrž pro každého, 
kdo se touto oblastí zabývá a je nějak 
ovlivněn a působí smysluplně a viditel-
ně. Konečně neprofitují z toho jenom 
sami senioři, ale také jejich blízcí, spo-
lubydlící, ošetřovatelský personál a tím 
i celá organizace. Každodenní setkává-
ní, vzájemnost a péče bude několika-
násobně ulehčena všem zúčastněným.

Lore Wehner, M.A.

Lore Wehner, M.A.
se narodila v rakouském Angeru 
v roce 1964. Studovala pedagogiku, 
psychologii, sociologii, je diplomo-
vaný pedagog vedení v oboru „Otáz-
ky stárnutí“. Autorskou Smyslovou ak-
tivizaci zavádí do sociální péče v Ra-
kousku a v roce 2009 vydala knihu 
„Smyslová aktivizace“, v roce 2011 vy-
chází kniha „Metody a praxe Smyslo-
vé aktivizace“.  

Málokdo v Havířově nezná Centrum 
ambulantních a pobytových sociálních 
služeb, které má v mladém městě mno-
haletou tradici. V současné době nese 
toto centrum ambulantních a pobyto-
vých služeb název SANTÉ. Mezi desítka-
mi různě handicapovaných „dětí“, kte-
ré už sice věkem nejsou školou povin-
né, se nachází i zajímavý mladý muž, 
Jakub Petřík, který má velmi specific-
ké nápady. Píše básně a povídky. Při 
přečtení některých z nich, které jsem 
si půjčila od ředitelky této příspěvko-
vé organizace města, paní Ing. Tamary 
Šeligové, jsem si usmyslela, že Jakuba 
musím poznat osobně. Stalo se. 
V příjemné, prosluněné kanceláři jsme 
si spolu docela dobře popovídali.

„Já se narodil v 
Karviné, ale pak 
jsme už pořád byd-
leli v Havířově“. 
Řekl mi na úvod 
Kuba. Zdálo se mi, 
že mu nemůže být 
víc než dvacet let, 
ale má prý na krku 
„třicítku“.
Jak jsem se dále 
dozvěděla, múzy 
ho začaly „líbat“ už 
ve 12 letech. Vel-
kou podporu má 
ve svém otci Jiřím, který je hudebně 
i literárně vzdělaný. Se svým synem zů-
stal sám po rozvodu, a tak se jeho hlav-

ní zájem týká zvláštně nadaného syna.
Jakub Petřík se loni v prosinci zúčast-
nil se svou tvorbou 7. ročníku soutě-

U Jakuba se talent snoubí s fantazií
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že o udělení „Ceny hejtmana Morav-
skoslezského kraje za uměleckou čin-
nost“ klientů podobných zařízení. Při-
hlášeno jich bylo 16. Mezi oceněnými 
byl právě i Jakub za básnickou sbír-
ku. Cena hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje je každoročně udělována 
u příležitosti Mezinárodního dne zdra-
votně postižených. Cenu získala také 
Michaela Pokerová opět ze Santé v Ha-
vířově, za publikaci a vlastní ilustraci 
„Minipovídky“.
Oba tyto zajímavé lidi přijal letos 
v únoru i primátor města Havířova, 
aby jim poděkoval za úspěšnou repre-
zentaci města.
Mám za to, že o Jakubovi ještě mno-
hé uslyšíme, protože jeho studnice za-
jímavých nápadů a plánů je hodně hlu-
boká.

Hana Kuchařová, Havířov

Smyslová aktivizace 
a její zavedení 
do praxe
Jako první v České republice jsme 
v Domově seniorů Mistra Křišťana 
Prachatice začali zavádět koncept 
Smyslové aktivizace od Lore Weh-
ner, který přichází z Rakouska, kde 
jsem se s touto aktivizací seznámi-
la v rámci týdenního pobytu ve ví-
deňském domově seniorů St. Barba-
ra. V rámci pracovního pobytu jsem 
měla možnost seznámit se způso-
bem poskytování sociálních služeb 
seniorům, a to jak s péčí pobytovou, 
tak se sociální službou nabízenou 
v rámci denního centra (u nás den-
ní stacionář) a péče hospicové. Z vel-
kého množství podnětů a poznatků, 
které jsem si z Vídně přivezla, byla 
určitě nejzajímavější Smyslová akti-
vizace. Osobně jsem seděla ve sku-
pině seniorů a byla jednou z „akti-
vizovaných“. S nadšením jsem se 
účastnila podnětů přicházejících 
od terapeutky (trenérky aktivizace) 
a úplně jsem zapomněla na čas, ob-
divovala jsem pohotovost a aktiv-
ní účast všech zapojených. Promyš-
lený a skutečně propracovaný způ-
sob aktivizace, jehož prvky zaměře-
né na stimulaci smyslů na sebe a do 
sebe bezchybně zapadají, dokážou 
podpořit každého individuálně, bez 
ohledu na druh zdravotního omeze-
ní nebo stupeň demence. Rozhod-
nutí zajímat se o tento druh aktivi-
zace dále a hlavně myšlenka jeho 
přenesení do našeho domova a jeho 
rozšíření do České republiky padla 
ještě ve Vídni. Po návratu a přečtení 
knihy Smyslová aktivizace, jsem její 
autorku Lore Wehner oslovila a po-
žádala o spolupráci. Odpověď přišla 

prakticky okamžitě a spolupráce za-
čala. Společně jsme připravily pře-
shraniční projekt, jehož cílem je vy-
školení osmi zaměstnanců - trenérů 
Smyslové aktivi-
zace, a to v rámci 
osmnáctiměsíč-
ního školení a za-
vedení koncep-
tu do praxe. Stu-
dijní plán vzdě-
lávání je konci-
pován do 15 mo-
dulů, přičemž je-
den modul před-
stavuje dvou-
denní školení 
s 16hodinovou 
dotací. Každý 
modul má odbor-
nou specifikaci, 
např. gerontolo-
gie, gerontopsy-
chologie, Montes-
sori pro seniory, 
biografie člově-
ka, motogerago-
gika a další, s je-
jich přesnou ná-
vazností a využi-
tím v konceptu 
a v praxi.
Součástí projek-
tu je konference 
pro odbornou ve-
řejnost, která se 
bude konat pod 
záštitou Jihočes-
kého kraje dne 
19. října letošní-
ho roku v Národ-

ním domě v Prachaticích. Na kon-
ferenci představí autorský koncept 
osobně paní Lore Wehner, dále ra-
kouští lektoři Smyslové aktivizace 
a informace o zkušenostech z pra-
xe přinesou první čeští trenéři akti-
vizace. 

Ing. Bc. Hana Vojtová, 
ředitelka Domova seniorů 

Mistra Křišťana Prachatice

Ilustrační foto: archiv Lore Wehner

Z VAŠICH DOPISŮ

A
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Ať ti oči štěstím září,
 ať máš stále úsměv na své hezké tváři,
 ať ti víra sílu dává,
 ať jsi pořád pěkně zdravá.

Ať říká se, že někdy život visí na vlásku,
 ať ti lidi dávají najevo pochvalu, pohlazení, něhu, úsměv 

i lásku,
 ať všechno to v každém srdci je,
 a ať šťastný člověk ničeho nelituje, ale hlavně ať miluje.

Ať jsi i nadále krásná,
 ať noc je jasná,
 ať den už bude jasný,
 ať tvůj život zdá se ti krásný.

Ať je slovo tuze krátké,
 ať jsou i někdy dvířka od chlívku vratké,
 ať si každý člověk co chce tvoří,
 ať se muži ženám dvoří.
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Seniorský věk s sebou přináší vyš-
ší riziko celé řady chronických one-
mocnění, u jednotlivců v různých 
kombinacích a stupních. Pojem „po-
lymorbidita“ je spjat právě s touto ži-
votní etapou. Prevence i léčba těch-
to onemocnění často vyžadují inter-
venci zdravotnické profese, aniž by 
byla nezbytně nutná hospitalizace ve 
zdravotnickém zařízení. Jedině sys-
témová mezioborová péče zajistí kli-
entům domovů pro seniory klidné 
stáří v domácím prostředí.
Z výše uvedených zdravotnických 
profesí bych se nyní ráda zaměřila na 
nutriční terapeuty a jejich postavení 
v péči o klienta – seniora. 
Vzájemná interakce mezi zdravot-
ním a výživovým stavem je dnes již 
obecně známá. A nejen to, z dlouho-
dobého hlediska se výživa může stát 
rizikovým faktorem celé řady one-
mocnění, naproti tomu se mnohdy 
také stává jejich nezbytným léčeb-
ným prostředkem.  Ať již v pozici pre-
ventivního opatření nebo léčebného 
prostředku, vždy se jedná o výživu, 
která je podávána v určité kvalitě a 
kvantitě. Předpokládáme-li, že sklad-
ba klientely v domovech pro seniory 
je různorodá, tedy, že zde žijí nejen 
zdraví lidé, ale také jedinci s různými 
chronickými nemocemi, pak je patr-
né, že nutriční terapeut zde má své 
místo, coby jediná profese v České 
republice, která je kompetentní po-
skytovat výživu zdravým seniorům a 
zároveň léčebnou výživu nemocným. 
Hlavním nástrojem léčebné výživy je 
dietní systém. K tomu, aby byl funkč-
ní, musí být především správně se-
stavený, a to nejen z pohledu spekt-
ra používaných diet, ale také z pohle-
du jejich nutričních hodnot. Jedině 
správně indikovaná dieta a odpoví-
dající doporučené denní dávky ener-
gie a základních živin mohou garan-
tovat z dlouhodobého pohledu plno-
hodnotnou výživu našim seniorům.
Tam, kde běžná strava nestačí, mů-
žeme k zajištění optimálního výživo-
vého stavu v současné době využí-
vat také dalších prostředků. Přede-
vším se jedná o jednotlivé formy en-
terální výživy, která má v domovech 
pro seniory dnes již své místo. Pouze 
kompetentní využívání jednotlivých 
forem klinické výživy garantuje nut-

riční péči, která odpovídá potřebám 
této klientely.
Základem efektivní nutriční péče je 
správné nastavení dietního systému, 
tedy dokumentu, který je „…speci-
fický pro každé zařízení poskytují-
cí léčebnou výživu formou diet. Jeho 
vydání je garantováno ředitelem za-
řízení a poté se stává závazným do-
kumentem daného zařízení. Jeho 
obsah musí být zpracován odborně 
kvalifikovanými pracovníky. Dietní 
systém určuje způsob značení diet, 
nutriční složení i postupy pro přípra-
vu stravy. Bez dietního systému ne-
lze v zařízeních deklarovat zajiště-
ní péče vyžadující dietní úpravu stra-
vy.“ (Starnovská, 2007). 
Je tedy patrné, že jednotný diet-
ní systém již neexistuje! Rovněž ne-
lze přejímat nemocniční dietní systé-
my, neboť nutriční potřeby dočasně 
hospitalizovaných pacientů v akut-
ní fázi nemoci jsou odlišné od nutrič-
ních potřeb seniorů v pobytovém za-
řízení sociální péče.  Erudovaný nu-
triční terapeut umí identifikovat nu-
triční potřeby seniorů v konkrétním 
zařízení, a následně, dle spektra je-
jich zdravotních potíží, sestavit diet-
ní systém, který odpovídá výživovým 
nárokům této klientely. 

Nejčastěji bývají v seniorských do-
mech zastoupeny tyto diety:
Výchozí dietou pro zdravé jedince 
bývá dieta 3 – základní. Z pohledu 
potravinových skupin zde nejsou vý-
raznější omezení, strava má být pes-
trá, jídelní lístek sestaven dle zásad 
zdravé výživy. 
Dalšími dietami, které se zde velmi 
často vyskytují, jsou:
Dieta 2 – šetřící, která bývá indi-
kována především klientům s chro-
nickými nemocemi gastrointesti-
nálního traktu (GIT), zejména žalud-
ku, dále při chronických onemocně-
ních jater, slinivky břišní a žluční-
ku v klidovém období. V této dietě 
je dán sortiment povolených potra-
vin, technologická příprava pokrmů 
je odlišná - využívá postupy, které 
chrání sliznici GIT. V některých za-
řízeních je místo této diety chybně 
využívána dieta 4 – s omezením 
tuků. Tato má snížený obsah tuků 
a je přísnější ve výběru potravin, se-

nioři jsou tudíž nadměrně nutričně 
omezováni. 
Dnes již asi nenajdeme Domov pro 
seniory, kde by nebyla využita die-
ta 9 – diabetická, popřípadě dieta 
9S – diabetická šetřící, která je ur-
čena diabetikům s chronickým one-
mocněním GIT a je kombinací diety 
9  a  2.
Další diety, které má obsahovat di-
etní systém konkrétního zařízení, je 
nutné určit dle specifických po-
třeb klientely, například může ob-
sahovat dietu se zaměřením na me-
chanicky upravenou stravu a jiné. 
Zařízení může za přítomnosti nutrič-
ního terapeuta garantovat plnohod-
notnou výživu také klientům, kteří 
nejsou schopni sníst celé porce, po-
případě mají zavedenu perkutánní 
endoskopickou gastrostomii. Zde se 
již dostáváme k využití jiných forem 
výživy, především sippingu (tekuté vý-
živy k popíjení) a sondové výživy. Díky 
těmto možnostem lze v rámci nutrič-
ní péče vyhovět také individuálním 
nutričním potřebám jednotlivců. Jeli-
kož nemohu v rámci tohoto textu po-
drobně obsáhnout systém fungování 
nutriční péče v domovech pro senio-
ry, v následujících řádcích jsou nastí-
něny základní kroky pro její zajištění:
• Identifikace nutričních potřeb kli-

entů.
• Stanovení spektra používaných 

diet.
• Nastavení doporučených denních 

dávek energie a základních živin 
v těchto dietách, aby dlouhodobě 
odpovídaly většinové klientele.

• Sestavovat jídelní lístky tak, aby 
jejich energetická a biologická 
hodnota odpovídala stanoveným 
doporučeným denním dávkám 
diet.

• Seznámit se s možnostmi využití 
forem enterální výživy u klientů, 
které nelze plnohodnotně živit po-
mocí běžné stravy.

• Ve spolupráci s lékařem vždy včas 
zajistit indikaci vhodné formy výži-
vy každému klientovi.

• Dle potřeby individuálně kombi-
novat léčebnou výživu a enterální 
výživu tak, aby každému klientovi 
byla dlouhodobě podávána plno-
hodnotná výživa.

Naplnění těchto doporučení je 
v dnešní době standardním opatře-
ním v péči o klienta seniora v poby-
tovém zařízení sociální péče. Je po-
vinností nás všech zajistit těmto li-
dem plnohodnotný život, jehož sou-
částí je také výživa, která odpovídá 
jejich potřebám ve zdraví i nemoci. 

Mgr. Dagmar Kovářů

Použitá literatura:
Starnovská, T.: Pracovní postup. Vý-
živa hospitalizovaných pacientů/
klientů. ČAS, Galén, 2007

Dietní systém 
v pobytových zařízeních 

sociální péče 
V současné době prochází systém péče o klienty v pobytových 
zařízeních sociální péče určitým evaluačním procesem. Před-
mětem diskuzí odborné veřejnosti a zřizovatelů je především 
podíl jednotlivých profesí na komplexní péči o klienta - senio-
ra v pobytovém zařízení. Jinými slovy kolik prostoru je zde pro 
činnost sociálních profesí a kolik pro profese zdravotnické. Je 
potřeba si uvědomit, že zdravotnické profese nelze ze sociální 
oblasti zcela eliminovat. Společně s lékaři se podílejí na zajiště-
ní kondice a soběstačnosti klientů v domovech pro seniory na-
příklad také všeobecné sestry, nutriční terapeuti, fyzioterape-
uti a ergoterapeuti. 



Myslíme na dostatečný příjem bílkovin u seniorů?

Denní potřeba bílkovin

Zdroje plnohodnotných bílkovin

Vejce

Hovězí
maso

Pribináček

Polotučné 
mléko

Kapr

Plnotučný 
tvaroh

Tavený sýr

Tvrdý sýr Eidam

100 g

600 g

270 g

675 g

625 ml

250 g

175 g

70 g

125 g

Počet kusů 
na 20 g bílkovin

Potravina
Objem (g, ml)

na 20 g bílkovin

Mléčný 
puding

Jogurt

30%
t. v s.

Tělesná hmotnost seniora Denní potřeba zdravého seniora
  = 1 -  1,2 g bílkovin/kg tělesné hmotnosti1

Příklad: 60 kg 60 - 72 g bílkovin/den

Některá onemocnění (např. malnutrice, dekubity) denní potřebu bílkovin ještě zvyšují 2,3

Reference:  1. Jurašková B. a ost.: Poruchy výživy ve stáří. Medicína pro praxi 2007, 4 (11): 443-446  2. Sobotka L.: Nutrition in the elderly. Basics in clinical Nutrition, Galén 
2004, 363-383  3. European Pressure Ulcer Advisory Panel.: Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer Prevention and Treatment, 2003

Nutridrink Protein 200 ml
Potravina pro zvláštní výživu 
- potravina pro zvláštní lékařské účely

Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001
e-mail: in for ma ce@nutricia.cz, www.nutricia.cz

FibreGluten
Free

kcal

300 20g
Protein

0,6g

Materiál je určen pro odbornou veřejnost. 
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Rezidenční péče ve Švýcarsku
současná situace a očekávaný vývoj

Ve Švýcarsku se v současné době po-
čet lidí vyžadujících trvalou péči po-
hybuje mezi 115 až 135 tisíci. (Jde 
o lidi ve věku nad 65 let, kteří se ne-
jsou podle tzv. ADL kritérií  - Activi-
ty of Daily Living -, schopni se sami 
o sebe postarat. Tedy nejsou schop-
ni se bez pomoci oblékat a svlékat, 
vstát sami z postele nebo lůžko opus-
tit, udržovat vlastními silami těles-
nou hygienu a pohybovat se samo-
statně alespoň v rámci bytu.
Potřeba míst pro lidi vyžadujících tr-
valou péči je v současné době pokry-
ta jak nabídkou stacionárních zaříze-
ní, tak i ambulantních služeb. Meze-
ry existují ještě v oblasti denních sta-
cionářů, popř. zařízení poskytujících 
krátkodobou péči např. pro případ 
dovolené rodinných příslušníků, kte-
ří péči poskytují sami. Za žádoucí se 
dále považuje rozšíření nabídky reha-
bilitačních a preventivních aktivit.
V roce 2008 ve Švýcarsku existovalo 
1532 domovů pro lidi vyžadující tr-
valou péči a pro chronicky nemocné. 
V těchto zařízeních bylo k dispozici 
87 011 lůžek a jejich personál (v pře-
počtu na plné úvazky) činil 73 129 
osob. Celkový počet klientů dosáhl 
počtu 86 799. V tak zvaných Altershe-
imech (počet 64) bylo umístěno 1674 
osob.
Přání, zůstat co nejdéle a pokud mož-
no až do smrti v důvěrně známém 
prostředí vlastního domova, převlá-
dá u většiny švýcarských seniorů. In-
dividuální bydlení v privátní domác-
nosti podpořené péčí rodinných pří-
slušníků a ambulantními službami, 
jako je např. Spitex, je nejenom nej-
oblíbenější, ale také nejčastější for-
ma bydlení ve stáří. Ve Švýcarsku 
i ve věkové skupině nad 85 let žije jen 
menšina (cca 30 %) v domově.
Procento lidí, žijících v domovech, 
samozřejmě stoupá s rostoucím vě-
kem, tak jak narůstají problémy s po-
hybem a organickými a psychickými 
potížemi, které vedou k funkcionál-
ním omezením a tudíž i k vyšší potře-
bě péče. V klinickém obrazu těchto 
lidí se obvykle objevují tzv. „Čtyři ve-
liká I geriatrie“ – imobilita, inkonti-
nence, instabilita a intelektuální úby-
tek. Současně jsou to nejčastější dů-
vody odchodu do stacionárních pe-
čovatelských zařízení.
Vysoký věk zákazníků pečovatelských 
zařízení je společně s velkým rozsa-
hem zdravotních problémů příčinou 
velké mortality a tudíž i rychlé obměny 
osazenstva domovů. Podle některých 
výzkumů je průměrná doba pobytu ve 
švýcarských domovech 1 rok u mužů 

a 3 roky u  žen. K „přesunu“ do domo-
va obvykle dochází v situacích, kdy se 
vystupňuje míra zatížení rodinných pří-
slušníků, přátel či sousedů, kteří dopo-
sud péči zajišťovali. Vedle potřeby trva-
lé péče hrají při vstupu do domova dů-
ležitou roli také některé sociodemo-
grafické faktory. Vedle bezdětnosti sto-
jí za zmínku stav a hospodářská situa-
ce. Osoby, které nikdy nevstoupily do 
manželství, jsou v domovech ve větší 
míře než ženatí, vdané, vdovy či vdov-
ci. Podle jednoho výzkumu bylo v roce 
2003 v domovech pouze 11 % vdaných 
či ženatých lidí. Příslušníci vyšších so-
ciálních vrstev s vyššími příjmy a s dob-
rou kvalifikací žijí ve stacionárních za-
řízeních významně méně často než 
ostatní skupiny seniorů.
V kolektivních zařízeních žije více žen 
než mužů a se stoupajícím věkem 
tento rozdíl narůstá. V průměru při-
padají čtyři ženy na jednoho muže. 
Mezi novými trendy v péči je snad 
nejvýraznější trend ke specializaci. 
Markantní nárůst organických po-
ruch mozku (Alzheimer, vaskulár-
ní demence, Parkinson) vedl ke vzni-
ku domovů či specializovaných oddě-
lení zaměřených právě na obyvatele 
s demencí. Vznikají také specializo-
vaná oddělení pro lidi s duševními 
poruchami, jakož i pro seniory z ji-
ných kultur.
Profesionalizace a modernizace švý-
carských domovů se projevuje i v no-
vém způsobu myšlení, který je zamě-
řen na výkon, inovace a orientaci na 
zákazníka, tedy na potřeby seniorů. 
Švýcarské domovy se vědomě „otví-
rají“ směrem navenek, což je spoje-
no s intenzivní prací s veřejností. Za 
zmínku stojí např. zřizování veřejnos-
ti přístupných kaváren, služby pro 
návštěvníky, nabídky krátkodobých 
i dlouhodobých pobytů včetně mož-
nosti bydlení na zkoušku,  nabídky 
školení rodinných příslušníků (jak pe-
čovat o nemocného manžela či man-
želku), jakož i nabídky péče v domá-
cím prostředí zákazníka.
Příkladem služeb orientovaných na 
zákazníka je např. i to, že nově pří-
chozím jsou přidělováni zvláštní opa-
trovníci, kteří jim usnadňují sžití s no-
vým prostředím. Současně se vytvá-
řejí i nové možnosti pro sebeurčení 
a participaci, jako jsou shromáždění 
obyvatel domova a volby domovních 
rad, které umožňují klientům aktivní 
spoluúčast na rozvoji jejich domova.
Cílem všech zmiňovaných opatření 
je vytvořit z domovů pro seniory pří-
jemná  místa pro bydlení a život, re-
spektující lidskou důstojnost a neza-

datelná práva. Švýcarské domovy ne-
znají žádné standardy kvality. Curavi-
va – Svaz švýcarských domovů a insti-
tucí (sdružuje cca 92% domovů)  vy-
dal v roce 1997 „Základy odpovědné-
ho jednání ve starobních a ošetřova-
telských domovech.“ Tento etický ko-
dex vydaný profesionálním sdruže-
ním a nikoliv státem (tak jak bývá ve 
skutečných demokraciích obvyklé) 
jsme již v našem časopise publikova-
li. Pro připomenutí, uveďme osm zá-
kladních práv uživatelů služeb: (Prá-
vo na zachování lidské důstojnos-
ti, právo na sebeurčení, právo na in-
formace, právo na stejné zacházení, 
právo na bezpečí, právo na kvalifiko-
vané služby, právo na rozvoj osobnos-
ti, právo na úctu).
Stacionární a dlouhodobá péče o se-
niory se stala ve Švýcarsku význam-
ným faktorem jak z hlediska zaměst-
nanosti, tak i z hlediska národohos-
podářského. Stacionární zařízení 

Dr. Hansueli Mösle, 
ředitel Curaviva
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v roce 2008 vytvářela 74 117 pracov-
ních míst v přepočtu na plné úvaz-
ky. (Celkový počet zaměstnanců činil 
cca 108 700 osob. 51 % tvořil zdravot-
nický či ošetřovatelský personál.) Té-
měř 40 % ošetřovatelského personá-
lu se vyučí přímo ve stacionárních za-
řízeních a pouze 18 % disponuje více-
letým vzděláním v oboru. Vzdělaný 
ošetřovatelský personál chybí přede-
vším v malých institucích.
Nápadným rysem je výrazná domi-
nance ženského personálu. V roce 
2008 činil podíl žen na ošetřovatel-
ském personálu 85 %. „Ženský“ cha-
rakter profesionální péče má různé 
příčiny. Za nejdůležitější se však po-
važuje relativně nižší mzdová úroveň 
v porovnání s jinými hospodářskými 
odvětvími. (O 16 až 17 % u kvalifiko-
vaného personálu.)
Zákon o nemocenském pojištění, kte-
rý vstoupil v platnost v r. 1996, vedl 
k posílení generační  solidarity. Dále 
měl vyloučit případy nerovného pří-
stupu k nemocným z důvodu pokroči-
lého věku. Katalog výkonů tohoto zá-
kona obsahuje stejnou léčebnou péči 
bez ohledu na to, kde je poskytová-
na. Při pobytu v domově musí nemo-
censké pojištění hradit stejné výkony 
jako při ambulantní péči nebo péči 
přímo v domácnosti. O poskytnutí vý-
konů musí rozhodnou lékař. Hrazené 
výkony jsou podrobně popsány v pří-
slušném výkonovém katalogu.
Výkony nemedicinské povahy jako 
sociální péče, aktivizační terapie, 
nebo vlastní pobyt v domově (tzv. ho-
telové náklady na stravu, ubytování, 
úklid atd.) nejsou hrazeny  nemocen-
skými pokladnami a jsou účtovány 
klientům.
Zmíněný zákon předepsal pojišťov-
nám plné hrazení nákladů na léčeb-
nou péči jak v domovech, tak v do-
mácnostech. Ale již v 1998 byla tato 

platební povinnost omezena novým 
paragrafem v katalogu výkonů, který 
zavedl rámcové tarify. Tyto tarify se 
mění podle stupně závislosti a mají 
za důsledek, že v současné době je 
podle odhadu Curavivy  hrazeno asi 
52 % výkonů medicinské povahy. (Na 
toto číslo asi budou naši poskytova-
telé pohlížet s netajenou závistí.) Od 
roku 1997 se platby nemocenských 
pokladen neustále zvyšují.
V roce 2008 parlament schválil nový 
způsob financování, který vstoupil 
v platnost od 1. ledna 2011. Z povin-
ného nemocenského pojištění by 
měla být hrazena určitá částka, kte-
rá se mění podle stupně závislosti. 
Byla také určena horní hranice, kte-
rá může být účtována klientům za po-
skytnutou péči – zjednodušeně asi 
7300 franků ročně. Zbytek nákladů 
hradí kantony, tedy to, co neplatí po-
jišťovny a sami klienti.
Klienti domovů hradí jim fakturova-
né náklady za ubytování a  péči (niko-
liv  výkony hrazené z nemocenského 
pojištění) ze svých osobních příjmů – 
ze starobních a invalidních důchodů, 
příspěvků za bezmocnost a výnosů z 
majetku. Pokud tyto finanční zdroje 
nestačí, mohou dostat  příspěvek od 
kantonu až do kantonálně stanove-
né horní hranice. Zbývající nepokryté 
náklady hradí dotace kantonů nebo 
obcí, jakož i sociální pomoci.
V roce 2007 činil odhad nákladů (bez 
léčebné péče) 4,25 miliardy franků. 
Náklady na výkony léčebné povahy či-
nily cca 3,03 miliardy franků. Z toho 
zdravotní pojištění uhradilo 1,58 mili-
ardy. Zbývající 1,45 miliardy šly k tíži 
klientů a veřejných rozpočtů.
Celkové náklady stacionární péče tak 
v roce 2007 dosáhly cca 7,3 miliardy 
franků. To odpovídalo 13,6 % z nákla-
dů na zdravotnictví.
Kantonální příspěvky klientům hra-
jí při financování pobytu v domově 
mimořádně důležitou funkci. Při péči 
o seniory ve vysokém věku vznikají 
enormně vysoké náklady, které i kli-
enti pocházející ze střední vrstvy ne-
jsou schopni z vlastních zdrojů hra-
dit. Na kantonální příspěvky je dnes 
odkázáno 60 % klientů žijících v do-
movech. Průměrná výše tohoto pří-
spěvku na 1 obyvatele domova v roce 
2006 činila 2200 franků měsíčně. 
Švýcarsko je s 16,6 % podílem věko-
vé skupiny 65+  na celkové populaci  
ve srovnání s jinými evropskými ze-
měmi ještě v relativně příznivé demo-
grafické situaci. Nicméně se očeká-
vá, že do roku 2050 tento podíl stoup-
ne na 28 %. Počet přestárlých, to jest 
lidí nad 80 let, se ale více než zdvoj-
násobí a dosáhne cca 12% podílu na 
celkové populaci. To zvýši poptáv-
ku po péči, i když lidé budou žít déle 
bez problémů než dnešní generace. 
S vyšším věkem však také markant-
ně naroste procento lidí trpících těž-

kými depresemi a demencí. V posled-
ních letech či měsících svého one-
mocnění nebudou moci dožít v sou-
kromých bytech a jejich nemoc bude 
vyžadovat větší rozsah péče.
Na druhé straně vstoupí do aktivní-
ho života věkově slabé ročníky, tak-
že klesne podíl výdělečně činných 
na celkové populaci. Ze zřetele ne-
lze pustit ani důsledky sociální změ-
ny: Menší počet dětí v rodině vede 
k tomu, že o nemocné rodiče a sou-
rozence se bude starat menší po-
čet lidí. Menší počet lidí vstupujících 
do manželství rovněž redukuje po-
čet lidí připravených k péči o man-
želského partnera. Rostoucí geogra-
fická mobilita odděluje zestárlé rodi-
če od jejich dětí. Zaměstnanost žen 
i v šestém deceniu jakož i základní po-
stoj společnosti zaměřené na požitky 
a individualismus dodatečně zmen-
šují počet pečujících v rodině.
Ve stáří především stoupne význam 
bydlení a prostředí, v němž se byt 
nachází. Možnosti výběru se stanou 
ústředním aspektem kvality života. 
Proto se očekává, že v příštích letech 
poroste mezi seniory potřeba nových 
a různorodých forem bydlení  s indi-
viduálními možnostmi péče. Do po-
předí vystupuje především koncept 
tzv. „doprovázeného bydlení“, v jehož 
rámci obyvatelé bytů pro seniory vyu-
žívají nabídky služeb a péče nejblíže 
položeného domova.
Celkem vzato se očekává, že v bu-
doucnu bude potřeba spíše více míst 
v domovech. V důsledku očekávané-
ho nárůstu počtu lidí s demencí bude 
vznikat více specializovaných insti-
tucí a oddělení se specifickým poje-
tím péče a vhodně přizpůsobenou 
architekturou. Tyto instituce umož-
ní lidem s demencí samostatný život 
v chráněném prostředí. Obecně lze 
předpokládat, že mezi samostatnými  
seniory poroste poptávka po malých 
skupinových typech bydlení s diferen-
covanými a vysoce kvalitními služba-
mi.
Dalším trendem by měl být odklon od 
velkých regionálních pečovatelských 
institucí. Konvenční domovy pro se-
niory by se stále více měly měnit na 
ošetřovatelské domovy popř. polos-
tacionární domovy. V budoucnosti 
bude zřejmě přechod mezi stacio-
nární, polostacionární a ambulant-
ní péčí relativně plynulý. Ostatně již 
dnes domovy v německých kanto-
nech Švýcarska nabízejí svoji infra-
strukturu, své know how a četné služ-
by také seniorům, kteří v domovech 
nebydlí.

Zpracováno podle článku Hansueli 
Mösle: Pflegeheime und Pflegeabtei-

lungen. Publikuje se s laskavým 
svolením autora.

Ing. Vladimír Hanzl



Systémy měření kvality realizované
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout seniorům, kteří vstupují do domova pro seniory, ale také 

jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném domově oče-

kávat. Jde o jednoduchý systém externí certifikace těchto zařízení, který je založen na tzv. udělování hvězd. V pra-

xi tak již při vstupu do domova pro seniory uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. 

o dvouhvězdičkový nebo pětihvězdičkový domov. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité as-

pekty pobytu v zařízení, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného seniora, resp. uživatele této so-

ciální pobytové služby. Partnerem tohoto projektu je společnost Hartmann – Rico, a. s.

Vznik systému Značka kvality v sociálních službách
Expertní skupiny předních českých odborníků na problematiku péče o seniory a kvalitu služeb déle než rok definovaly a analyzova-

ly 283 kritérií, za jejichž splnění může domov pro seniory získat maximálně 1000 bodů. Tato kritéria byla rozdělena do pěti základ-

ních oblastí, které jsou z pohledu seniorů, ale i odborníků, pro kvalitu v domově pro seniory nejdůležitější. Jedná se o tyto oblasti:

1. Ubytování – u kterého je hodnocena kvalita bydlení, struktura, vzhled a vybavení pokojů a veškerých společných prostor do-

mova a jeho okolí, kvalita a struktura služeb spojených s ubytováním aj. 

2. Stravování – zde je hodnocena nejen kvalita a struktura stravy, ale i možnost výběru pokrmů, nápojů a celková kultura a for-

ma stravování. Dále je také hodnocena možnost určení času a místa konzumace jídla aj.

3. Volný čas, kultura – tato oblast hodnotí strukturu společensko-kulturních, sportovních či vzdělávacích programů domova, 

duchovní programy, dobrovolnictví, hobby aktivity a akce pořádané mimo prostředí domova, zkrátka smysluplné trávení vol-

ného času seniorů dle jejich potřeb a přání.

4. Partnerství – v této, asi nejdůležitější, oblasti jsou hodnocena kritéria, která odráží míru sebeurčení, soběstačnost, rozhodo-

vání a individuální přístup k seniorům (např. komunikace, zpětná vazba, intimita apod.).  

5. Péče – v této poslední oblasti je hodnocena jak sociální, tak ošetřovatelská péče a jejich jednotlivé elementy.

Stanovená kritéria a celková hodnotící logika byla ověřena několika způsoby. Výběr, závažnost a popis jednotlivých kritérií byl ově-

řen sociálním šetřením nejen u seniorů z několika domovů pro seniory v celé ČR, ale také u seniorů žijících v domech s pečovatel-

skou službou a v domácnostech. Hodnotící logika byla pak ověřena tzv. pilotní certifikací u celkem 12 rozdílných domovů pro seni-

ory s kapacitou 10-400 lůžek v 6 krajích.

Certifikace a hodnocení
Certifikovaný domov dostává nejenom celkové hodnocení v již popsaném systému udělování hvězd, ale i tzv. hodnocení dílčí, kte-

rá ověřují kvalitu v jednotlivých výše uvedených oblastech. Značka kvality v sociálních službách je udělována certifikovanému do-

movu na období 3 let. Po této době musí daný domov prokázat svoje kvality znovu, aby se mohl prezentovat tímto oceněním po dal-

ší 3 roky.

Cíle
Základní cíle Značky kvality v sociálních službách tedy jsou:

1. poskytovat pravdivé a reálné hodnocení kvality domovů pro seniory jejich uživatelům a zájemcům o tuto službu,

2. motivovat management domovů pro seniory k neustálému zlepšování poskytovaných služeb,

3. napomoci tímto externím hodnotícím nástrojem k vyváženému poměru poskytovaných služeb a požadovaných cen.

Základní principy 
1. transparentnost – tj. každý domov pro seniory ví předem, dle jakých kritérií a jakým způsobem bude hodnocen, a může se 

s jednotlivými kvalitativními kritérii celého systému seznámit,

2. dobrovolnost – každý domov pro seniory se může dobrovolně rozhodnout, zda chce certifikaci Značky kvality v sociálních 

službách podstoupit,

3. dostupnost – Značka kvality v sociálních službách je neziskovým produktem; cena za certifikaci je kalkulována ve výši nákla-

dů, a je tedy finančně dostupná pro každý domov v ČR.

Národní registr nezávislých odborníků
Součástí projektu Značka kvality v sociálních službách bylo vytvoření registru odborníků, který se stal zcela unikátním zdrojem 

podpory pro poskytovatele sociálních služeb v celé ČR. V registru jsou nyní k dispozici kontakty již na téměř 90 odborníků zařaze-

ných do 9 základních tematických oblastí. NRNO přispívá k zefektivňování sociálních služeb v ČR a napomáhá naplňovat standard 

kvality č. 10, písm. e) „Podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka“. Každý odborník, který splní podmínky pro zařazení do re-

gistru, má v databázi zpracovanou vlastní kartu, na které poskytovatelé naleznou kromě základních údajů také oblasti jeho speciali-



zace, profesní historii, reference či orientační cenu jeho služby. Národní registr je přístupný na webové adrese www.registrodbor-

niku.cz nebo www.nrno.cz. 

Externí systémy hodnocení kvality v Evropě
Většina zemí Evropské unie využívá některý ze systémů certifikace kvality sociálních služeb, které mezi sebou vykazují rozdílnos-

ti dané úrovní sociálních služeb v jednotlivých zemích i subjektivním vnímáním kvalitativních kritérií obyvatelstvem dané země. 

Vedle celostátních systémů nalezneme v EU také systémy čistě regionální, aplikované pouze v rámci jednotlivých správních oblastí 

konkrétní země. Společným jmenovatelem moderních a efektivních systémů je především transparentnost jednak umožňující pře-

hledné porovnání kvality jednotlivých sociálních služeb, jednak zpřístupňující hodnocení široké veřejnosti např. prostřednictvím 

webových stránek.

Proč získat značku kvality? 
Značka kvality v sociálních službách poskytuje certifikovaným domovům odbornou zpětnou vazbu a možnost demonstrovat svou 

kvalitu jak směrem k zájemcům o poskytované služby, tak i vůči stávajícím uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a samozřejmě 

i vůči široké veřejnosti. Certifikovaná zařízení se mohou prezentovat také na webových stránkách Značky kvality a v odborném ča-

sopise Sociální služby. To vše zásadním způsobem zvyšuje jejich prestiž.

Značka kvality v sociálních službách jako nástroj a měřítko kvality zcela běžné v mnoha západoevropských zemích nyní přichází do 

ČR, aby kvalitu sociálních služeb u nás nejen měřila, ale vedla dlouhodobě i k jejímu zvyšování.

E-QALIN 

E-Qalin, evropský model měření a zvyšování kvality v sociálních službách, si v sou-
časné době nachází cestu do domovů pro seniory v České republice. Prostřednic-
tvím projektu (CZ.1.04/3.1.03/45.00220), který je realizován Asociací poskytovate-
lů sociálních služeb ČR za podpory Evropského sociálního fondu (Operační pro-
gram Lidské zdroje a zaměstnanost) v období od června 2010 do listopadu 2011, 
bude model E-Qalin zaveden do 15 českých domovů pro seniory.

Co je E-Qalin
E-Qalin je interní systém managementu kvality, který byl vyvinut speciálně pro sociální služby. Dosud byl modifikován pro tyto 

druhy služeb: pobytové služby pro seniory, pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením, terénní a ambulantní služby 

a integrovaná centra sociálních služeb. Jedná se o model, který je zaměřen na každodenní praxi a na potřeby uživatelů, jejich 

příbuzných, přátel a zaměstnanců. E-Qalin prozkoumává a kontroluje jak jednotlivé procesy a struktury v organizaci, tak i vý-

sledky s ohledem na spokojenost všech zúčastněných. Podporuje zařízení pomocí sebehodnocení a učení se. Všeobecným cí-

lem je, aby procesy, které vedou ke  spokojenosti uživatelů, hodnotili sami jejich realizátoři na  základě reflexe, sebezkušenos-

ti a  inovativního učení. 

Mezi evropské země, ve kterých je model E-Qalin úspěšně zaveden, patří Rakousko, Německo, Itálie, Lucembursko a Slovinsko. 

V současné době se E-Qalin dostává do Francie, Velké Británie a nyní i do České republiky.

Zavádění modelu E-Qalin v ČR
V současné době probíhá seznamování 30 zástupců vyššího a středního managementu českých domovů pro seniory, tzv. pro-

cesních manažerů, s metodou E-Qalin. Všichni účastníci v rámci 2 vzdělávacích skupin (Tábor, Brno) již absolvovali 1. část ško-

lení, prostřednictvím které se seznámili s filozofií metody E-Qalin, se strukturou modelu a s logikou hodnocení. Cílem 2. čás-

ti je přiblížit účastníkům jednotlivé kroky a funkce v procesu zavádění metody do domova pro seniory. V letních měsících bu-

dou ještě následovat reflexní dny, během nichž lektoři pomohou již konkrétním zařízením s nastavením tohoto procesu. Kaž-

dý úspěšný absolvent vzdělávání obdrží na závěr certifikát procesního manažera.

Cílem realizace projektu je ukázat na základě zkušeností prvních českých domovů pro seniory výjimečnost a výhody evropské-

ho modelu měření kvality v sociálních službách E-Qalin, a podnítit tím zájem dalších českých zařízení o zvyšování kvality po-

skytovaných služeb. 

 

Kontakty:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Kotnovská 137, 390 01 Tábor, tel. 381 213 332 

www.apsscr.cz, www.znackakvality.info



Nabídněte inovované MoliCare Mobile svým pacientům! MoliCare Mobile 
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