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5 DŮVODŮ, 
PROČ BÝT U VZP
Klienti naší pojišťovny se vždy mohou spolehnout na:

   komplexní zdravotní péči na území celé ČR
   největší počet smluvních zdravotnických zařízení
   celorepublikovou síť poboček VZP
   benefi ty pro všechny věkové skupiny
   možnost on-line komunikace s VZP

VZP je se 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou 
v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří 
k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR.

www.vzp.cz   
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Sociální bydlení 
– více otázek 
než odpovědí 
Z čista jasna máme nové velké téma 
– sociální bydlení. V České republice 
byl vytvořen trh s byty. Byty a bydlení 
jako služby se, přes různé polemiky, 
staly zbožím. Nastolení tržního me-
chanizmu vedlo jak k odstranění ně-
kterých privilegií, tak ke znevýhod-
něním některých sociálních skupin. 
Tato znevýhodnění je třeba účinně 
kompenzovat. 

Byla zvolena a uplatněna koncepce 
dotace „na hlavu“, a nikoliv „na cih-
lu“. Byt nemůže být „sociální“ – soci-
ální problém lze nalézt u klienta, ob-
čana. „Sociální byt“ není definován, 
ale de facto je to ten a po tu dobu, 
pokud v něm žije osoba vyžadující fi-
nanční podporu státu. Česká repub-
lika vkládá do této oblasti v relaci 
k HDP zhruba 4x méně než průměrně 
země EU. Přesto vyvolávají náklady 
na dávky na bydlení veřejný poprask.
Sociální dopady vytvoření trhu s byty 
a deregulace nájemného byly předví-
dány a řešeny. Byly vytvořeny přísluš-
né sociální dávky: příspěvek na byd-
lení ve státní sociální podpoře a do-
platek na bydlení v systému pomoci 
v hmotné nouzi. V tomto pohledu je 
„sociální bydlení“ zabezpečeno. To-
též se stalo v oblasti cen apod. Proto 
není „sociální mléko“ ale „přídavky 
na děti“. Celkový počet domácnos-
tí, u nichž stát finančně intervenuje 
k udržení bydlení, činí okolo 260 tis., 
což představuje cca 6 % všech do-
mácností. Díky této intervenci státu 
příjemci „bydlí“. Doplatek na byd-
lení je vyplácen 65 tis. příjemců, tj. 
cca 1,5 % všech domácností a v cca 
15 tis. případech do ubytoven, pře-
vážně domácnostem jednotlivců. 
Jedná se tedy o problém cca 0,35 % 
domácností. Z makro pohledu jde 
zcela o marginální problém ve srov-
nání s jinými kritickými problémy 
(např. dlouhodobá nezaměstnanost 
a nezaměstnanost u 100 tis. mladých 
lidí apod.). Přesto jsou právě tyto 
ubytovny středem mediálního zájmu 
a aktivit okolo sociálního bydlení. 

Česká republika vkládá do sociál-
ních dávek a dávek do oblasti byd-
lení ve srovnání s ostatními málo 
prostředků a pohybuje se okolo pá-
tého místa od konce ve srovnání se 
zeměmi EU 27. Výsledky toho vývoje 
nyní vyvolávají „trochu nepochopi-
telný“ údiv. Téma sociálního bydle-
ní se nezabývá základním problé-
mem tj. chudnutím obyvatel, ale jen 
periferní, viditelnou oblastí těchto 
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Pokračování na str. 4

Jak dlouho už jezdíte do Domo-
va Svojšice? Co vás tam přita-
huje?
Tak to už si ani nepamatuji… Ale 
s vedením tohoto domova to pře-
rostlo v kamarádství, tak se navště-
vujeme i v soukromí…

Jsou ještě jiná zařízení sociálních 
služeb, která navštěvujete? Vaše 
dcera už prý měla koncert v Domo-
vě důchodců v Mnichovicích, takže 
pokračuje ve vašich stopách?
Ano. A jsem tomu velice rád, že 
může udělat radost i babičkám a dě-
dečkům.

Máte dvě malé děti, jak se vám 
daří skloubit rodinný život s tím 
hudebním?

No někdy je to napjaté, ale abych 
řekl pravdu, užívám si je. V noci vstá-
vám ke Kubíčkovi a ráno vozím Pe-
trušku do školy. A když nám vlezou 
obě děti do postele, je to nejkrásněj-
ší ráno co znám… I když mám kon-
cert někde daleko, snažím se ještě 
v noci vrátit domů, abych o tahle 
rána nepřišel. I proto se moje nová 
deska jmenuje Vítám každý nový 
den. Já ho teď opravdu vítám…

Jaký je váš názor na některé 
kapely zdravotně postižených? 
Může muzika pomáhat?
Muzika dělá radost, dojímá, navodí 
náladu každému… Pomáhá. A jest-
liže udělá radost malému, velkému, 
starému, mladému, zdravému nebo 
postiženému, má smysl ji dělat.

Zpěvák Jakub Smolík je kromě mnoha svých aktivit i dlouhole-
tým přítelem Domova Svojšice. Rád přijíždí a klienti nadšeně ví-
tají jeho vystoupení. O dalších aktivitách Svojšic čtěte na str. 11.

Jakub Smolík:
 Vítám 
každý 
 nový 
   den
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Vážený pane řediteli, chtěla 
bych vám poblahopřát k novému 
místu. Můžete se krátce čtená-
řům představit?
Sociální oblastí se zabývám velmi 
dlouho, prakticky již od střední ško-
ly, přes vyšší odborné vzdělávání až 
po studium na vysoké škole. Vždy 
jsem se profiloval právě na oblast 
sociálních služeb a na přípravu ve-
řejných politik. Mám bohatou zku-
šenost z neziskového sektoru, kde 
jsem pracoval ve službách jako so-
ciální pracovník v přímé péči, fun-
draiser a koordinátor dobrovolníků. 
Pamatuji si, jak na nás působil nový 
zákon o sociálních službách v letech 
2006–2007, co vše jsme jako posky-
tovatelé museli v organizaci změnit 
včetně standardů kvality, vnitřních 
procesů a částečně i v péči o klienty. 
Díky této zkušenosti se dovedu vel-
mi vcítit do pocitů dnešních zástup-
ců poskytovatelů sociálních služeb. 
Po zkušenosti v neziskovém sektoru 
jsem pracoval na Krajském úřadě 
Středočeského kraje, kde jsem za-
stával pozici koordinátora plánová-
ní rozvoje sociálních služeb a poté 
jsem se shodou okolností dostal 
do nové oblasti interního auditu. 
I když to byla pro mne zcela nová ob-
last, tak mi otevřela nové obzory, ze 
kterých mohu čerpat i nyní. Nicmé-
ně, z oblasti sociálních služeb jsem 
nikdy úplně neodešel. Pořádal jsem 
různá školení, pracoval jako dob-
rovolník a věnoval se publicistické 
a vědecké činnosti. Když se naskytla 
příležitost ucházet se o současnou 
pozici, nemusel jsem dlouho váhat 
a jsem rád, že jsem dostal důvěru 
vést odbor sociálních služeb.
Již v prvních dnech jsem se musel 
rychle zorientovat a začít s mými 
podřízenými připravovat novelu zá-
kona o sociálních službách, zejm. 
z důvodu přechodu financování so-
ciálních služeb na kraje.   

Co je hlavním cílem novely zá-
kona o sociálních službách? 
Kterých okruhů se novela bude 
týkat? 
V první řadě bych chtěl poděkovat 
celému týmu zaměstnanců našeho 
odboru a dalším přizvaným odbor-

níkům, kteří se na této technické 
novele podílejí. Cílem, který v rámci 
novely zákona s nabytím účinnosti 
od 1. 1. 2015 sledujeme, je napravit 
nevyhovující právní úpravu v něko-
lika oblastech systému sociálních 
služeb. Těmito okruhy jsou přede-
vším: transparentní systém financo-
vání sociálních služeb v návaznosti 
na přechod na krajskou úroveň, tedy 
také úprava definice střednědobé-
ho plánu a sítě sociálních služeb, 
převod výkonu inspekcí poskytová-
ní sociálních služeb z Úřadu práce 
České republiky a vytvoření nového 
dotačního titulu pro rozvoj sociální 
práce na krajích a obcích. 

Co si slibujete od převedení 
výkonů inspekcí z Úřadu práce 
České republiky? 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
považuje přesun agendy inspek-
ce poskytování sociálních služeb 
za smysluplný a efektivní krok, který 
respektuje a propojuje oblast pláno-
vání a financování sociálních slu-
žeb. Úřad práce má ze svého titulu 
vykonávat především aktivní politi-
ku zaměstnanosti a přesun inspekcí 

poskytování sociálních služeb z Úřa-
du práce je nevyhnutným krokem. 
Vím, že se dnes ozývají nesou-
hlasné hlasy, které se stejně tak 
ozývaly i v době, kdy byly inspek-
ce násilně převáděny z krajských 
úřadů na úřady práce. Myslím si, 
že hlavní problém inspekcí není ani 
tak v tom, kam jsou inspektoři orga-
nizačně zařazeni, ale spíše v samot-
ném obsahu. Původní smysl, když 
se inspekce zaváděly, se v praxi bo-
hužel vytratil. Inspekci více zajímají 
formální a administrativní náleži-
tosti, nežli ochrana práv uživatelů 
a kvalita služby. Současně není in-
spekce dobře upravena ani ve smy-
slu samotné státní kontroly. Sankce, 
které se ukládají, většinou neobsto-
jí. Není to chyba samotných inspek-
torů, ale zákona. Převod inspekcí je 
tedy prvním krokem a současně už 
dnes pracujeme na zásadní revizi 
celé oblasti kvality a inspekce soci-
álních služeb.

Kdo by měl agendu inspekcí 
vykonávat? 
Ministerstvo v připravované novele 
zákona o sociálních službách zpra-
covalo dvě možnosti přesunu agen-
dy inspekce. Ministerstvo preferuje 
variantu výkonu inspekce prostřed-
nictvím krajských úřadů a minis-
terstva, které by mělo provádět in-
spekce u poskytovatelů sociálních 
služeb, kteří jsou založeni nebo zří-
zeni krajem. Tím bychom odstranili 
možné střety zájmů. Krajské úřady 
díky výkonu inspekce budou mít na-
víc ke kontrole registračních podmí-
nek i kontrolu kvality poskytování 
sociálních služeb. Tedy dvě základní 
oblasti kontroly, které spolu bezpro-
středně souvisí. Další možnou vari-
antou je přesun celé agendy inspek-
cí pouze na ministerstvo.  

Bude mít tato změna nějaký do-
pad na státní rozpočet? 
V obou variantách je dále prefero-
ván převod agendy se stávajícím 
počtem zaměstnanců – inspektorů, 
tudíž náklady na státní rozpočet by 
neměly být nijak výrazně změněny. 
Nicméně ministerstvo upozorňu-
je na velmi nízký počet inspektorů 

PŮVODNÍ SMYSL
INSPEKCÍ 

SE VYTRATIL
Novým ředitelem odboru sociálních služeb MPSV se stal David Pospíšil. Redakce ho požádala 
o rozhovor.  



 
Strana 3 AKTUÁLNÍ TÉMA

a preferuje personální navýšení, což 
by samozřejmě mělo dopad na stát-
ní rozpočet.

Jak bude zajištěna kontinuita 
výkonů inspekce?
Kontinuitu výkonu inspekcí soci-
álních služeb zajistí ministerstvo 
v rámci své kompetence řízení vý-
konu přenesené státní působnosti, 
do které agenda inspekcí spadá. 
Dále pak nositeli kontinuity jsou 
samotní inspektoři. V novele záko-
na je navržen přechod stávajících 
systematizovaných pracovních míst 
na krajské úřady a ministerstvo. 
I nadále se počítá se zapojením již 
vyškolených externích inspektorů – 
specializovaných odborníků s dlou-
holetou praxí poskytování sociál-
ních služeb.

Jak bude zajištěna jednotnost 
výkonu inspekcí?
Právě díky pravomoci ministerstva 
řídit přenesenou státní působnost 
danou zákonem o sociálních služ-
bách, ministerstvo kontroluje výkon 
inspekcí sociálních služeb na kraj-
ských úřadech. Další nástroj zavádí 
nový zákon o kontrole, účinný od to-
hoto roku, který stanoví možnost 
nadřízeného orgánu převzít v odů-
vodněných případech výkon kont-

roly podřízeného správního orgánu. 
Neposlední v řadě pak jsou samotné 
návrhy novely zákona o sociálních 
službách, které by měly přinést nová 
ustanovení pro zajištění jednotného 
a transparentního výkonu inspekce. 
Jedná se především o oblast plá-
nování a vyhodnocování inspekční 
činnosti, povinné frekvence inspek-
cí a zmocnění ke stanovení jednot-
ných postupů inspekce prováděcím 
právním předpisem.

DOTACE A FINANCOVÁNÍ 

O přechodu financování sociál-
ních služeb na kraje se mluví již 
hodně dlouho. Jaký záměr sle-
duje návrh novely? 
Primárním záměrem přechodu čás-
ti dotačního řízení je směřování roz-
hodovacího procesu na krajskou 
úroveň, tj. úroveň bližší poskytova-
telům sociálních služeb. Pracovníci 
krajských úřadů situaci na území 
kraje znají.  Jsou schopni objektiv-
ního hodnocení kvality i potřeb-
nosti sociálních služeb a v kon-
textu této skutečnosti jsou vysoce 
kompetentní navrhnout optimální 
míru podpory jednotlivým subjek-
tům. Změna ve své podstatě není 
tak zásadní, neboť i v posledních 
letech navrhovali částky podpory 

pracovníci krajských úřadů. Tyto 
částky byly následně projednávány 
na Odboru sociálních služeb MPSV 
a o jejich skutečném přidělení roz-
hodovala příslušná dotační komise 
MPSV. 

Většina krajů a obcí není 
na změny připravena. A vznikne 
jim řada povinností. Má MPSV 
plán, jak jim pomoci?
O přechodu části dotačního řízení 
na krajskou úroveň se hovoří již delší 
dobu. Zákon č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, § 101a předpokládal 
tento přechod s účinností od 1. led-
na 2014. Technická novela uvedené-
ho zákona, plánovaná na tento rok, 
s přechodem části dotačního řízení 
na kraje počítá. V rámci MPSV byla 
ustanovena Společná expertní skupi-
na, kterou tvoří zástupci MPSV a kra-
jů, která se několik měsíců podrobně 
věnuje všem skutečnostem a dopa-
dům, které v souvislosti s přechodem 
části dotačního řízení na krajskou 
úroveň vznikají.  V rámci činnosti této 
skupiny byl zpracován harmonogram 
přechodu části dotačního řízení, 
a také navržen harmonogram dotač-
ního roku pro kraje. V rámci MPSV 

Pokračování na str. 4
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byla zpracována první verze metodi-
ky MPSV poskytnutí dotace kraji, a to 
včetně ustanovení ohledně řešení 
problematických bodů procesu, na-
příklad posouzení a schválení žádos-
ti kraje o dotaci, výplatu přidělené 
dotace do rozpočtu kraje, využití ne-
spotřebovaných vrácených prostřed-
ků, nedodržení podmínek stanove-
ných v rozhodnutí, sankce, postup 
při navýšení prostředků alokovaných 
na poskytování sociálních služeb 
apod. Nezbytným krokem je také na-
stavení kontrolních mechanismů, kte-
ré zajistí hladkou realizaci celého pro-
cesu. Tento první návrh metodiky byl 
30. 4. 2014 zaslán pracovníkům soci-
álních odborů všech krajských úřadů 
k připomínkování. Na základě těchto 
připomínek bude vytvořena finální 
verze metodiky, která by měla být zve-
řejněna v průběhu června letošního 
roku. Přílohou finální verze metodiky 
bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
kraji, které poskytuje právní oporu 
pro postupy stanovené metodikou. 
MPSV je, tak jako doposud, připra-
veno se zástupci jednotlivých krajů 
i obcí jednat a řešit veškeré problé-
my, které se při realizované změně 
vyskytnou. 
Chápu, že se jak poskytovatelé, tak 
i někteří zástupci krajů obávají pře-
chodu. Přesto bych chtěl upozornit, 
že přechodem bude konečně nasta-
ven jasný a transparentní systém 
rozdělování dotačních prostředků. 

Výhoda v tomto systému bude, že 
každý poskytovatel bude prakticky 
dopředu vědět, jakým způsobem 
bude jeho žádost hodnocena. Toto 
je prvek, který bude neocenitelný 
pro všechny strany a „odkryje kar-
ty“ jak na straně krajů, tak na straně 
poskytovatelů. MPSV samozřejmě 
počítá i s tím, že v prvním roce mo-
hou nastat problémy a je připraveno 
je rychle řešit, tak aby systém soci-
álních služeb nebyl vážně ohrožen. 
 
V jaké fázi je příprava národní 
strategie rozvoje sociálních 
služeb? 
Národní strategie rozvoje sociálních 
služeb na období 2014–2020 (NSRSS) 
navazuje na předchozí dokument 
s názvem „Priority rozvoje sociálních 
služeb pro období 2009–2013“. NSR-
SS představuje rámcový materiál, 
který bude vymezovat hlavní směry 
rozvoje sociálních služeb na příští ob-
dobí. V části nazvané Strategické ob-
lasti rozvoje sociálních služeb budou 
popsány vize, cíle a úkoly pro dané 
období, přičemž v rámci uvedeného 
časového horizontu budou na krat-
ší úseky vytvářeny akční plány, jež 
budou definovat konkrétnější kroky 
a opatření. Text NSRSS ještě musí 
projít obvyklým procesem projedná-
vání, tj. získáním připomínek v rámci 
samotného resortu práce a sociál-
ních věcí, vnějším připomínkováním 
ze strany ostatních zainteresovaných 
subjektů a poté předložením vládě 
(předpoklad v září 2014).

ZÁVĚREM

Co novela zákona přinese po-
skytovatelům a uživatelům soci-
álních služeb?
V první řadě je nutné zmínit, že tato 
technická novela pouze zpřesňuje 
některá ustanovení zejména ve vzta-
hu k přechodu financování sociál-
ních služeb ze státní na krajskou úro-
veň, tak aby byl přechod co nejhladší 
a transparentní. Doufáme, že bude 
také schválen nový dotační titul pro 
rozvoj sociální práce na obcích, ta 
byla do současnosti utlumována 
a díky tomu se více rozvíjely sociální 
problémy ve městech a obcích. 
MPSV již teď připravuje další změ-
ny v systému, tak aby se snížila 
administrativní náročnost posky-
tovatelů sociálních služeb, aby se 
zracionalizovala oblast inspekcí, 
nastavila se jasná pravidla pro nové 
a stávající služby a konečně se pro-
vázala oblast plánování sociálních 
služeb s financováním tak, jako je 
tomu v západních zemích Evropské 
unie. 
Věříme, že těmito změnami, které 
netvoříme shora, ale za účasti so-
ciálních partnerů, odborníků a zá-
stupců střešních organizací, postup-
ně zkvalitníme celou, tak širokou 
a důležitou oblast, jakou sociální 
služby bezesporu jsou.

Děkujeme za rozhovor. 

Lenka Kaplanová

Dokončení ze str. 3

Sociální bydlení – více otázek než odpovědí 
Dokončení ze str. 1

důsledků na nejchudší skupinu. Tako-
vý přístup je řešením důsledků, nikoliv 
příčin (nemá jiného konce než obnovení 
ekonomického růstu a vyšší podpora 
rodin). Celý mediální boom okolo soci-
álního bydlení by tak někdo mohl ozna-
čit za zástupné téma a klíčový problém 
chudnutí rodin se neřeší.

Celá oblast tzv. sociálního bydlení je 
zasycena veřejnými proklamacemi, ale 
zásadně chybí relevantní kvantifikace 
jevů. Například podstatně se liší před-
stavy o počtu obyvatel v  ubytovnách. 
Co ale s ubytovnami? Lidé „bydlí“ nebo 
„jsou ubytováni“. V Evropě existují i hor-
ší možnosti. Na místo některých ubyto-
ven by také mohly vznikat slumy za měs-
ty. Vedle ubytoven žije více než 6,7 tis. 
obyvatel ve 221 azylových domech, 
1,3 tis. v 74 noclehárnách, 306 osob 
v 39 domech na půl cesty. To je celkem 
8 tis. osob v 334 zařízeních sociálních 
služeb. Nabízí se i velmi významná 
otázka odlišnosti, nebo blízkosti, popř. 

návaznosti sociální služby – ubytování 
v azylových domech a kritizovaných uby-
tovnách. Jejich kapacita je nedostatečná, 
chybí azyly pro rodiny a pro matky s dět-
mi. Nevede právě tudy cesta k rozpuštění 
ubytoven, k eliminaci jejich ekonomické 
výhodnosti a vytvoření stavu, kdy „uby-
tování“ v sociálních službách bude sou-
časně potřebným nástrojem a možností 
k nabytí kompetence bydlet a vrátit se 
do běžného bydlení? A stanovení povin-
nosti obci poskytnout bydlení těm, kteří 
takovou schopnost prokázali? Tedy i ces-
ty k trvalému řešení problému? 

Z regionálního pohledu platí, že čím 
vyšší nezaměstnanost, tím více je ubyto-
ven. Bylo by ale smysluplné stavět byty 
jako jejich náhradu tam, tam kde není 
práce? Popř. kde jsou volné a dokonce 
levné byty? Nebo využít možností pro-
nájmů a podnájmů takových bytů, navíc 
rozptýlených v prostoru? 

Ač se to nezdá, a nikdo to nepřiznává, 
celé téma „sociálního bydlení“ spočívá 
v tom, že existující fungující dávková 

podpora bydlení neřeší problém znevý-
hodnění lidí, kteří jsou trhem vnímáni 
jako příliš rizikoví. Jsou v situaci, kdy 
díky sociálním dávkám prostředky 
na bydlení mají, ale na trhu nic nena-
jdou, nikdo jim byt neprodá a nepro-
najme. Jejich situaci pak zcela logic-
ky pragmaticky využívají „obchodníci 
s chudobou“. Je třeba otevřeně říci, že 
se bydlení v ubytovnách týká významně 
romské menšiny, která, eufemisticky ře-
čeno, nemá podporu a prestiž u ostatní 
veřejnosti. Bez akceptování této skuteč-
nosti není žádné cesty řešení. Obcím 
nelze vyvrátit historickou paměť. V osm-
desátých letech minulého století musely 
konstatovat, že čím lépe řešily problém 
integrace romských obyvatel, tím více 
jich v obci žádalo o pomoc. To vedlo 
k únavě a opuštění celého programu. 
Na tento problém by nová řešení neměla 
zapomínat.

Petr Víšek 

Redakčně kráceno, celý text najdete 
na www.rezidenčnipece.cz.

PŮVODNÍ SMYSL INSPEKCÍ 
SE VYTRATIL
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Především bych chtěl říci, že o žád-
nou strategii nejde, jde spíše o sou-
bor eklekticky shromážděných 
poznatků, které s větší či menší 
přesností mapují stávající stav so-
ciálních služeb. Očekával bych, že 
takovémuto ma-
teriálu budou 
dominovat po-
třeby uživatelů 
sociálních slu-
žeb a míra jejich 
pokrytí, jakož 
i prognóza vývo-
je zmíněných po-
třeb. Tady spíše 
dominuje tech-
nologie ovládání sociálních služeb 
a charakteristika jejich stávajícího 
stavu.

Docela mě irituje terminologie. 
Zpracovatelé dokumentu vycháze-
jí „z obecné vize, že sociální služby 
mají sloužit sociálnímu začleňování 
a podporovat život lidí v přirozeném 
prostředí.“ Uživatelům sociálních 
služeb jde hlavně a jedině o uspoko-
jení jejich potřeb a nějaké sociální 
začleňování a sociální vyloučení je 
jim zcela ukradené. Problematické 
je také použití termínu „přirozené 
prostředí“. Vždy totiž záleží na po-
hledu uživatele služby, co považu-
je za přirozené a kde se cítí dobře. 
Na mínění nějakého úředníka – bo-
jovníka za lepší příští – pramálo 
záleží. Momentálně si čtu Care Act, 
podle mého názoru velmi moderní 
britský zákon o péči. A totéž lze říci 
o obdobných materiálech němec-
kých. To jenom u nás si potrpíme 
na „vědeckost.“

Přirozeným prostředím se ve strate-
gii zřejmě rozumí podpora a pomoc 
především v domácnosti uživatele. 
Tak proč to tak nenazvat a netahat 
tam nějakou problematickou přiro-
zenost. To pak dojdeme k závěru, že 
je třeba žít v jeskyních, protože tam 
je to původní přirozené prostředí 
člověka. Je velkým omylem si mys-
let, že bude možné podporu a po-
moc primárně poskytovat v domác-
nostech uživatelů. Demografický 
vývoj a nárůst počtů lidí s demencí 
takovouto představu jasně diskvali-
fikují. Proto třeba také britské stra-

tegické materiály zdůrazňují potře-
bu rozvoje široké palety sociálních 
služeb včetně služeb rezidenčních.

A podobně je to s přenášením odpo-
vědnosti za zajištění ve stáří na ob-

čana či rodinu. 
Jako jistý prin-
cip bych to bral. 
Ale opět realita 
ukazuje, že je 
tady velká skupi-
na lidí, která si 
platí minimální 
sociální pojiště-
ní a na své stáří 
pranic nemyslí. 

Nepochybně se dostane do problé-
mů a zase bude na státu, aby její 
problémy řešil. A navíc platí také mi-
nimální zdravotní pojištění, což se 
opět nepříznivě promítá do rozpočtů 
zdravotních pojišťoven. Rovněž je tu 
veliká skupina osamělých lidí, kte-
ří nikoho blízkého nemají a kteří se 
ze dne na den mohou dostat do pro-
blémů, které nedokážou sami zvlád-
nout.

Krásné je konstatování, že „součas-
ný systém dotací není dostatečně 
transparentní a efektivní.“ Ale váže-
ní, vždyť jste ho sami vytvořili a měli 
jste čtvrtstoletí na to, aby k něče-
mu vypadal. Místo toho jste ho jen 
více a více komplikovali a navíc jste 
tam vnesli prvky, které znevýhod-
ňují rezidenční služby v porovnání 
s ostatními sociálními službami. Cí-
lené znevýhodňování jedné skupiny 
působící na trhu asi moc v souladu 
s evropskými pravidly nebude.

A když už jsme u té Evropy. V mate-
riálu se tvrdí, že ČR má povinnost 
transformace a deinstitucionaliza-
ce (zajišťování podpory a pomoci 
v přirozeném prostředí). Může mi 
někdo vysvětlit, proč třeba Spojené 
království či Spolková republika Ně-
mecko takovou povinnost nemají? 
Co já vím, tak oficiální dokumenty 
o tom nepojednávají.

Ovšem vrcholem půvabu je ve zmí-
něné strategii konstatování že 
„současné standardy kvality sociál-
ních služeb jsou zaměřeny zejména 
na fungování organizace.“ Krás-
ně jste vyjádřili, že jsou zaměřeny 
hlavně na papíry a uživatel zůstal 
jaksi v pozadí. Z čehož pak jasně vy-
plývá, že inspekce zase jdou hlavně 
po papírech. A papírování lidi otra-
vuje. Kéž byste dokázali ze svých 
poznatků vyvodit závěr, že standar-
dy kvality a inspekce ve vašem po-
jetí byly krokem špatným směrem 
a vyhazováním peněz daňových 
poplatníků. Nechápu, proč chcete 
složitě bádat nad kritérii kvality. 
Vždyť jedno kritérium je zcela zá-
sadní a snadno zjistitelné známý-
mi metodami sociálního výzku-
mu – je jím spokojenost uživatele 
služby.

A na závěr ještě jedna poznámka. 
Nelze propočítávat efektivitu jaké-
koliv služby v prostředí, kde nefun-
gují ceny, kde je cenová regulace 
a kde nejsou známy skutečné nákla-
dy sociálních služeb.

Ing. Vladimír Hanzl

KONCEP T N Á RODNÍ  STR ATE GIE ROZ VOJE SOCI Á LNÍCH SLUŽEB 
PRO OBDOBÍ  2014 –2020

KRITICKÉ 
POZNÁMKY

Ale opět realita ukazuje, že 
je tady velká skupina lidí, 

která si platí minimální 
sociální pojištění a na své 

stáří pranic nemyslí. 
Nepochybně se dostane 

do problémů a zase bude na 
státu, aby její problémy řešil.
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OTÁZKY K DISKUZI: 

1.  Jaké jsou nejčastější otázky 
a problémy spojené s posuzová-
ním kvality sociálních služeb pro 
osoby s demencí? 

2.  Je odborná způsobilost inspek-
torů sociálních služeb v oblasti 
péče o osoby s demencí dostateč-
ná pro posuzování kvality posky-
tované sociálně zdravotní péče? 

3.  Je možný dialog mezi inspekcí 
a poskytovatelem, který by vedl 
k rozvoji kvality služeb pro osoby 
s demencí? 

4.  Jaký je přínos inspekcí, a to jak 
s ohledem na jejich efektivnost 
(zlepšení služby), tak i cost-bene-
fit (přínos v poměru k nákladům)? 

5.  Považujete za užitečné zkoumat 
průběh, výsledky a dopad inspek-
cí? 

Ad 1)
Jde o proškolování personálu a stálý 
metodický dohled vzdělaného sociál-
ního pracovníka, který může pomáhat 
řešit, jak menšími zásahy (vysvětlením 
situace), tak intervizí nebo doporuče-

ním objednání supervize nebo školení. 
Pokud se něco s dementním nebo po-
stupně stárnoucím starým klientem 
(u nás žijí i dvacet let) děje, vyvstávají 
otázky typu „proč mi to dělá, to jsou 
naschvály, nikdy takový nebyl...“ Služba 
bude kvalitní, když pracovníci v přímé 
péči budou mít podporu a nadhled, 
protože jde o jednu z nejtěžších služeb 
vůbec. Má dopady na fyzičku i na psy-
chiku pečujících. 

Ad 2)
Nesoudila bych inspektory z jednodu-
chého důvodu: mnoho věcí se teprve 
rozvíjí a ne všechno z ciziny je aplikova-
telné v našich podmínkách. Ale i tam, 
kde neoperuje zařízení vznešenými 
definicemi a názvy terapií, mohou bez-
děčně dělat totéž, co jinde. Např. indi-
viduálně klientovi dopřát canisterapii 
prostě tím, že klientovi donesou štěňát-
ko na pomazlení.
Myslím si, že inspektoři by naopak měli 
při svém šťourání  odhalovat tato dob-
rá místa a vést i danou instituci k tomu, 
aby se nebála pochlubit, doporučit ně-
jaké zaměření, literaturu a pod. 
Odbornost v této oblasti považuji za ni-

kdy neukončenou.

Ad 3)
Ano. Kdo jiný, než in-
spektoři, kteří mohou 
porovnávat i s jinou 
službou, kteří jsou od-
borně hodně na výši, 
kteří tedy znají nejen 
dvě, ale i více stran 
pomyslných mincí, by 
mohl být odborným 
konzultantem? In-
spekce, kterou si zaří-
zení platí, je dost dra-
há legrace a neměla 
by nikoho potápět, ný-
brž vytahovat nahoru.
U péče o lidi s demen-
cí je dialog s posky-
tovateli služeb velmi 
potřebný, protože jde 
o prudce se rozvíjející 
odvětví. Pokud nejsou 

zařízení kontaktována s dalšími mož-
nostmi a zkušenostmi, musejí spoléhat 
spíš na jednotlivé osvícené pracovníky 
– kterým ale hrozí vyčerpání při stře-
tech s dalšími problémy kolem péče 
a týmu. Můžeme mít moderní zařízení 
s luxusním nábytkem a uvnitř personál 
utahaný a poničený, časem nechápa-
jící, který bude klientům nakonec spíš 
závidět, protože oni by si tohle nemoh-
li dovolit ani s dnešním platem, natož 
s tím, co asi jednou oni dostanou za dů-
chod. I s tímto faktorem je nutné praco-
vat, už se objevuje.
Dialog možný je a považuji ho také 
za potřebný.

Ad 4)
Přijímám, že nějaký klacek musí být 
a pouhé doporučení a poplácání po ra-
menou změnu vůbec nemusí přinést.
Možná by to mělo fungovat trochu ji-
nak, než jako zdroj napětí a následných 
honů na čarodějnice, jak jsem někdy 
svědkem.  Určitě by ale inspektoři měli 
mít vliv profesní na postavení a prá-
ci jednotlivých sociálních pracovníků 
v pozitivním smyslu a nesetřelovat je. 
I mně se stalo, že jsem přijala inspekto-
ry jako milé hosty a potom se rozhodo-
vala, že rázně změním profesi. Čest mi 
nedovolila nechat tým „ve štychu“, ale 
škody se staly. Pravděpodobně do roku 
– dvou odejdu.

Ad 5)
Zkoumat můžeme, co chceme, ale je 
tu otázka pravdivosti informací ze za-
řízení. Nevěřila bych zpětné vazbě ani 
pozdrav. Nikdo si nebude na průběh in-
spekce stěžovat nebo ji kritizovat, pro-
tože jde o malý rybníček. Také je fakt, 
že některé detaily se po opadnutí vášní 
ukážou jako opodstatněné.  Jenže o vý-
sledky inpekce je hned zájem „naho-
ře“, a to je tlak velice silný, pro leckoho 
může být zaměstnanecky důležitý. Včet-
ně likvidační stránky…
U příliš častých, náročných a navzá-
jem si odporujících kontrol je jasné, 
že na takovou buzeraci nikdo není 
zvědavý.  Inspektoři nemají ani jed-
notná měřítka, v rámci jediného roku 

www.mladiduchem.cz

INSPEKCE 
Z POHLEDU 

POSKYTOVATELŮ
V minulém čísle jsme uveřejnili článek Mgr. Dany Hradcové  JAK KOMUNIKOVAT V TROJÚHELNÍ-
KU: INSPEKTOR - KLIENT S DEMENCÍ – PEČUJÍCÍ (Rezidenční péče č. 2/2014). Součástí článku 
byla anketa, týkající se zkušeností poskytovatelů s inspekcemi. Přinášíme vám nejzajímavější 
odpovědi (na přání autorů anonymně, ale jejich adresy jsou v redakci).
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lze potkat různá vyjádření v různých 
oblastech.

Ad 1) 
Nejen u osob s demencí, ale seniorů 
obecně je problém stanovit individuál-
ní cíl klienta, který by inspektoři uznali 
jako smysluplný cíl (většinou přichází 
do pobytových služeb senioři s cílem 
klidného stáří a dožití) 

Ad 2) 
Nedokážu posoudit, mám zkušenost 
s jednou inspekcí v roce 2011 a zda se 
něco za uplynulé 2 roky změnilo, ne-
tuším. Můj dojem z proběhlé inspek-
ce  je takový, že spíše musí dodržovat 
stanovený výklad metodiky, který ne-
ní jednotný pro inspektory a poskyto-
vatele.   

Ad 3)  
Inspekce v roce 2011 nás dle mého ná-
zoru nikam neposunula, spíše se řešily 
formality (správně sepsané vnitřní před-
pisy a subjektivní pocity inspektorů)

Ad 4) 
Jsem přesvědčená, že kontroly kvali-
ty sociálních služeb by probíhat měly, 
aby se skutečně odhalily zařízení, které 
neposkytují kvalitní služby, ale zohled-
ňovat by se měla hlavně spokojenost 

klientů a prostředí,  a  to zkušený  „kon-
trolor či inspektor“  pozná.

Ad 5)  
Asi ano, ale otázkou je, zda kompetent-
ní instituce či osoby s těmito výsledky 
dále účelně pracují.

Ad 1) 
Nejčastější otázkou je, jak správně sta-
novit individuální plán u nově nastou-
pených klientů, ale i během pobytu 
(není stanovena jednotná metodika).

Ad 2) 
Nemohu soudit, z první inspekce jsem 
měla pocit, že nám chtějí pomoci zlep-
šit víceméně formální část, viděli spo-
kojenost na klientech. Z druhé inspekce 
pak čišel pouze jejich subjektivní pocit, 
vůbec je nezajímala spokojenost klien-
tů, hlavně papíry, papíry a zase papíry…

Ad 3) 
Po druhé inspekci jsem již skeptická, 
neměli zájem s námi vést dialog, prosa-
zovali pouze svůj subjektivní názor.

Ad 4) 
Jsem zastáncem inspekce, avšak musí 
být jasně daná kritéria a popsaná me-
todika, pro všechny inspektory stejná. 
Měla by být motivací pro zkvalitňování 

služeb; myslím si, že inspekce může po-
ukázat na neplnění povinností někte-
rých poskytovatelů sociálních služeb 
a tím i vymýtit jejich neprofesionální 
jednání vůči klientům.

Ad 5) 
Pokud budou jasná pravidla, kritéria 
a metodika, tak ano.

Ad 1) 
Práva klientů: soukromí, možnost volby, 
rozhodování  apod. …to je samozřejmě 
naprosto OK, ale způsob posuzování je 
leckdy otřesný. Příklad: ,,nikoho nevi-
dím venku – klienti nechodí ven“, ,,mají 
klienti klíč od budovy ?“ ( v DZR, CS: 3.a 
4 stupeň + psych.dg.)

Ad 2+3) 
NE 

Ad 4) 
U nás žádný, pro stát – spousta vyho-
zených peněz. Zvláštní je, jakoby se in-
spekce problémovým zařízením vyhý-
bala, ačkoli tam by měla působit a ně-
jak metodicky vést – tuto činnost však 
nečiní. 

Ad 5) 
Jistě, je nutné posoudit, zda mají vůbec 
smysl.
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DĚTI S POSTIŽENÍM
ŽIJÍCÍ V ÚSTAVECH NEMAJÍ

DOSTATEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI
KE VZDĚLÁVÁNÍ

NÁZORY, DISKUZE

Obecně prospěšná společnost Ryt-
mus upozorňuje na zjištění, že děti 
a mladí lidé se zdravotním posti-
žením (mentálním nebo kombi-
novaným), kteří žijí v ústavních 
zařízeních, nemají stejné příle-
žitosti ke vzdělávání jako jejich 
zdraví vrstevníci. Zjištění vyplývá 
z výzkumu, který probíhal v průbě-
hu roku 2013 ve 3 krajích České re-
publiky, konkrétně v kraji Moravsko-
slezském, Jihomoravském a Středo-
českém. Monitoringu se zúčastnilo 
98 dětí a mladých lidí ze 7 instituci-
onálních zařízení.
„Jedná se o zapomenuté děti, které 
žijí mimo rodinu v domovech pro 
osoby se zdravotním postižením, 
a jež jsou vystaveny dvojímu ohro-
žení: nemají podporu rodičů při 
naplňování svých základních po-
třeb a jejich zdravotní stav se může 
stát záminkou pro faktické omeze-
ní jejich příležitostí ke vzdělávání,“ 
upřesňuje Pavla Baxová, ředitelka 
Rytmus, o.p.s.
 
Rytmus se ve výzkumu zaměřil 
na ověření úrovně poskytovaného 
vzdělávání. Dlouhodobé zkušenos-
ti organizace s působením v soci-
álních službách a s prosazováním 
inkluzívního vzdělávání prokazují, 
že tyto děti běžné základní nebo 
střední školy nenavštěvují, výuka 
v ústavních zařízeních jim nezajiš-
ťuje dostatečný osobnostní rozvoj 
a neumožňuje navazovat sociální 
kontakty se zdravými vrstevníky.
 
Z výzkumu vyplývají následující zjiš-
tění:
 
1) Žádné z dětí žijící v ústavu pro 

osoby se zdravotním postiže-
ním nenavštěvuje školu hlav-
ního vzdělávacího proudu. 

2) Děti se vzdělávají v prostorách 
zařízení, kde jsou připravené 
třídy, zřizované jakožto detašo-
vaná pracoviště základních škol 
praktických a speciálních. Na-
prostá většina žáků je vyučová-
na dle Rámcového vzdělávacího 
programu (RVP) pro obor základ-
ní škola speciální (Díl I. Vzdělá-
vání žáků se středně těžkým po-
stižením a Díl II. Vzdělávání žáků 
s těžkým mentálním postižením 
a souběžným postižením více va-
dami a autismem) a ojediněle po-
dle RVP pro základní školu s pří-
lohou pro žáky s lehkým mentál-
ním postižením.

3) Počet výukových hodin je čas-
to umenšen – z povinných 20 
hodin týdně na řádově jednot-
ky hodin za týden a zbytek času 
tráví děti v zařízení mimo škol-
ský systém.

4) Veřejní opatrovníci dětí nepro-
sazují jiný způsob výuky nebo 
umístění do běžné školy. Veřejní 
opatrovníci často nehájí práva 
svých svěřenců. Převládá u nich 
stereotypní přístup k zařazování 
dětí do speciálních škol.

5) Děti v ústavech mají omezený 
kontakt se zdravými vrstevní-
ky. Nemají příležitosti navazo-
vat sociální vazby a vést běžný 
život.

 
Úmluva o právech osob se zdra-
votním postižením, kterou Česká 
republika ratifikovala v roce 2010, 
ukládá povinnosti zajistit „aby oso-
by se zdravotním postižením měly 
na rovnoprávném základě s ostat-
ními přístup k inkluzívnímu, kva-
litnímu a bezplatnému základnímu 

vzdělávání a střednímu vzdělávání 
v místě, kde žijí.“ (čl. 24). Obecně 
prospěšná společnost Rytmus 
chce na tyto děti upozornit a dát 
podnět k tomu, aby se stávající 
situací zabývaly příslušné úřady 
a pomohly dětem a mladým lidem 
vyjít z ústavů a aktivně se zapojit 
do života komunity / společnosti.
 
Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.
dlouhodobě podporuje lidi se 
zdravotním znevýhodněním ak-
tivně se začleňovat do běžného pro-
středí – v práci, ve škole, v místě by-
dliště.
 
Výzkum probíhal od ledna 2013 
do ledna 2014 v rámci projektu Zpět 
do komunit, který byl podpořen Na-
dací Open Society Fund.
 

Pavla Baxová 
(Původní článek pro internetový 

portál Helpnet ze dne 17. 4. 2014)

Jihomoravský kraj 
(počet žáků / kolik 
procent z celkového 
počtu)

RVP pro základní 
školu

RVP pro ZŠ s přílo-
hou pro LM

RVP pro ZŠ speciální 
(díl I. a díl II.) 

– mimo zařízení

RVP pro ZŠ speciální 
(díl I. a díl II.) 
– v zařízení

pobytová zařízení 
pro osoby zdravot-
ním post.

0 6 (11%) 12 (22%) 36 (67%)

dětské domovy 
se speciální školou 0 0 0 44 (100%)
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„Jedná se o zapomenuté děti, které 
žijí mimo rodinu v domovech pro 
osoby se zdravotním postižením, 
a jež jsou vystaveny dvojímu ohro-
žení: nemají podporu rodičů při 
naplňování svých základních po-
třeb a jejich zdravotní stav se může 
stát záminkou pro faktické omeze-
ní jejich příležitostí ke vzdělávání,“ 
uvádí ve svém článku autorka, paní 
Pavla Baxová, ředitelka obecně pro-
spěšné společnosti Rytmus – Od kli-
enta k občanovi.
Je neoddiskutovatelné, že tzv. ústav-
ní zařízení nemůže nahradit rodinu, 
i když v mnoha případech je to ku 
prospěchu samotných klientů. (Ni-
kdo přece nemůže popřít existenci 
„rodičů“, kteří své rodičovské povin-
nosti nejenže neplní, ale navíc brání 
tomu, aby se o jejich děti starali ti, 
kteří o to mají skutečný zájem, např. 
pěstouni.) Každé kolektivní zařízení 
s sebou sice přináší řadu odlišností 
od způsobu života v běžné domác-
nosti, ale v konečném důsledku se 
ukazuje, že právě díky tomu jsou kli-
enti mnohdy lépe připraveni pro bu-
doucí život než jejich vrstevníci z ro-
din. Nemalou měrou k tomu přispí-
vají nejen pracovníci těchto zařízení, 
nahrazující často nefungující rodinu, 
ale i pedagogičtí pracovníci škol. Ti 
se dětem věnují bez ohledu na to, zda 
přicházejí z rodin, či z „ústavů“.
Hluboce nesouhlasím se zjištěním 
obecně prospěšné společnosti Ryt-
mus, že „děti a mladí lidé se zdra-
votním postižením (mentálním 
nebo kombinovaným), kteří žijí 
v ústavních zařízeních, nemají stej-
né příležitosti ke vzdělávání jako 
jejich vrstevníci.“  V našem zařízení 
žije v současné době 24 klientů, pře-
vážně školáků. Všichni opakovaně 
procházejí zevrubnými vyšetřeními 
ve speciálně pedagogickém centru 
a jen ono rozhodne, kterému z dětí 
bude zatím odložena povinná škol-
ní docházka, koho čeká zařazení 
do přípravného stupně základní 
školy, speciální nebo přípravné třídy 
základní školy, kdo začne navště-
vovat základní školu (Školní vzdě-
lávací program pro základní vzdě-

lávání upravený pro žáky s lehkým 
mentálním postižením) či základní 
školu speciální (Školní vzdělávací 
program pro obor vzdělání základ-
ní škola speciální – díl I. vzdělávání 
žáků se středně těžkým mentálním 
postižením), popř. základní školu 
speciální (Školní vzdělávací pro-
gram pro obor vzdělání základní 
škola speciální – díl II. vzdělávání 
žáků s těžkým mentálním postiže-
ním a souběžným postižením více 
vadami). Některým dětem jejich 
zdravotní stav dovoluje pouze ab-
solvování jiného způsobu plnění 
povinné školní docházky. Kromě 
toho vzdělávací povinnost vůči li-
dem, žijícím v domovech pro oso-
by se zdravotním postižením (tedy 
v „ústavních“ zařízeních), je posky-
tovatelům sociálních služeb ulože-

na i Zákonem o sociálních službách 
2006/108 Sb.    
Pokud je to jen trochu možné, naše 
děti za vzděláváním dojíždějí (měli 
jsme i chlapce, jehož jsme denně 
doprovázeli do běžné základní školy 
v blízkosti našeho zařízení) a ve ško-
le navazují sociální vazby, které jim 
pak pomáhají lépe se orientovat 
v praktickém životě. Z celkového 
počtu našich klientů dojíždí do ško-

ly 11 dětí. Ostatní jsou předškoláci 
(3) nebo procházejí jiným způsobem 
plnění povinné školní docházky (1) 
anebo je jejich zdravotní stav nato-
lik závažný a jejich specifické potře-
by natolik složité (9), že výuka pro-
bíhá v prostorách našeho zařízení 
a pedagogické pracovnice za dětmi 
docházejí. (Zkoušeli jsme to i opač-
ně – děti jezdily do školy, ale byla to 
pro ně natolik stresující situace, že 
jsme od toho upustili.) 
V žádném případě tedy dětem 
ve vzdělávání nikdo nebrání a počet 
hodin výuky je redukován jen v na-
prosto odůvodněných případech 
(pouze jeden chlapec z devíti dětí, jež 
jsou vyučovány v našem zařízení, a to 
2 hodiny týdně, resp. 4 x 0,5 hod.). 
Jak to bude po absolvování povinné 
školní docházky s našimi dětmi dále, 

nemohu soudit, ale 
jejich úroveň rozu-
mových schopnos-
tí je nesporným 
hendikepem ve vý-
běru navazujících 
školských zařízení. 
Není to však tím, 
že domovem dětí 
je ústavní zařízení. 
Nerad bych, aby 
má odezva vyzně-
la jako obhajoba 
ústavních zaříze-
ní. Na druhé stra-
ně si však nemů-
žeme zastírat, že 
tato zařízení byla, 
jsou a budou po-
třebná, i když je 
žádoucí, aby jich 
ubývalo a děti 
(klienti) vyrůstaly 

ve funkčních a harmonických rodi-
nách. V žádném případě bychom se 
ale neměli uchylovat k zobecňování 
a tvrdit, že „děti s postižením žijící 
v ústavech nemají dostatečné příle-
žitosti ke vzdělávání“.

Mgr. MARTIN POBOŘIL 
vychovatel Domov Beruška,

zařízení Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, p. o. 

JAKÁ JE PRAVDA
O PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ DĚTÍ

Z „ÚSTAVNÍCH“ ZAŘÍZENÍ
Na informačním portálu pro osoby se specifickými potřebami „Helpnet.cz“ mne před časem 
zaujal příspěvek ze dne 17. 4. 2014 s titulkem „Děti s postižením žijící v ústavech nemají do-
statečné příležitosti ke vzdělávání“.  Vzhledem k tomu, že již sedmnáctým rokem pracuji jako 
vychovatel rovněž v jednom z „ústavů“ pro děti a mladé lidi ve věku od tří do osmnácti let se 
zdravotním postižením mentálním nebo kombinovaným, nedá mi to nereagovat, neboť se mě 
daná problematika bytostně týká a příspěvek se mě hluboce dotkl.



Strana 10Z DOMOVA

Fotbalový turnaj zdravotně postiže-
ných SENI CUP, který se úspěšně ode-
hrál na hřišti Slovanu Havlíčkův Brod 
4. června vyhrály MSSS Vejprty, které 
ve finále porazily Tloskov 9:5. 
Turnaje se zúčastnilo 12 týmů zdravot-
ně postižených z pobytových zaříze-
ní sociálních služeb z celé republiky, 
které od dopoledních hodin bojovaly 
v základních čtyřčlenných skupinách. 
Vítězové skupin spolu s nejlepším dru-
hým se utkali v semifinále. V prvním 
zvítězily Vejprty nad Zbůchem 3:1, 
ve druhém Tloskov porazil Čížkovice 
4:1. 
Patrony SENI CUPu byli fotbalový in-
ternacionál Antonín Panenka, který 
přijel do Brodu v této roli již pošesté 
a s některými hráči se přivítal jako se 
starými známými. 

Herec a režisér Jakub Kohák byl 
na SENI CUPu sice poprvé, ale i on byl 
nadšen obrovským nasazením a her-
ním zaujetím všech hráčů i hráček 
a stejně jako Panenka rozdal desítky 
autogramů. 
SENI CUP znamenal pro všechny hrá-
če i organizátory bez nadsázky úžasný 
zážitek a opět potvrdil, že fotbal přiná-
ší radost a dělá život lepší každému, 
kdo propadl jeho kouzlu. V tomto 
případě to bylo o to cennější, neboť 
se často jednalo o hráče s opravdu 
nelehkým životním osudem. „Nadše-
ní, které do hry dávají nejen hráči, ale 
i jejich trenéři, je velkou odměnou pro 
nás“, říká Tomáš Vele, jeden z organi-
zátorů z firmy Bella Bohemia.  
Turnaj stylově zarámovaly koncert-
ní vstupy bigbítové skupiny Bedňáci 
z Domova Na Svobodě Čížkovice, kteří 
tak reprezentovali své domovské zaří-
zení stejně dobře jako na hřišti, kde se 
probojovali až do semifinále. Bedňáci 
jsou pozoruhodná skupina složená 
z klientů DNS Čížkovice a pod vede-
ním vychovatele Jiřího Podrábského 
vystupují již šestým rokem. Mají za se-
bou desítky koncertů včetně vítězství 
v soutěži Stodola Michala Tučného 
a vydařeně tak kráčejí ve stopách slav-
ných The Tap Tap. Uvolněnou atmo-
sféru turnaje dokreslilo vystoupení 
taneční skupiny Lucarino Dance (opět 
z Čížkovic).
K dobré náladě, která na hřišti pano-
vala, přispěla i firma Catus, která za-
jistila pitný režim pro všechny přítom-
né. „V nabídce byly tři druhy nápojů,-
černý rybíz, zelený ledový čaj s příchu-
tí kaktusu, a iontový nápoj Ekonomy, 
aby sportovci nabrali síly. Ale nejvíc 
šel na odbyt čokoládový nápoj“, pro-
zradila Šárka Bínová z havlíčkobrod-
ské firmy Catus. 

Poté, co celé utkání vyvrcholilo za zvu-
ku hitu Zelená je tráva, a rozdáváním 
dárků, cen a diplomů, prokázal vítěz-
ný tým Domova Vejprty krásnou so-
lidárnost, a svoji hlavní cenu – stolní 
fotbálek, který už domov má, věnoval 
konkurenčnímu týmu z DOZP Rudné 
u Nejdku.
„Na Seni-cupu jsme už po šesté. 
1. místo jsme získali 4x, loni jsme 
byli druzí. Obměnili jsme celý tým, 
a trénujeme každý den. Vítězství je 
dobrá motivace, ale není nejdůleži-
tější, navazujeme tu přátelství a hrá-
či se učí férovosti a vytrvalosti“, svě-
řuje se Jitka Marančáková. 
Seni – cup skončil, hráči se rozjeli 
domů a určitě hned začnou trénovat 
na příští jubilejní 10. ročník. 
Hlavním partnerem SENI CUPu bylo 
město Havlíčkův Brod, Asociace po-
skytovatelů sociální péče, Konto Ba-
riéry, mediálními partnery časopisy 
Můžeš, Rezidenční péče a Receptář, 
krásnými dárky pro účastníky přispěly 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 
Speed Press Plus a Elastoform.

Lenka Kaplanová, Miloš Kučera, 
foto Oldřich Kumhera

Jakub Kohák potvrdil svoji 
pověst ostrostřelce, když 
v závěrečném penaltovém 
rozstřelu po remíze 2:2 pro-
měnil několik penalt. Antonín 
Panenka se blýskl v bráně, 
když zneškodnil několik šan-
cí soupeře. Ani jeho úspěšné 
zákroky však nezabránily 
prohře týmu pořadatelů SENI 
CUPu z firmy Bella Bohemia 
v závěrečném exhibičním 
utkání s vítězem celého tur-
naje, týmem z Vejprt.

  KOHÁK PÁLIL, 
PANENKA CHYTAL
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ŽIVOT NA ZÁMKU 
DLE NOREM ISO

 A NEJEN PODLE NICH 

V loňském roce jste získali certi-
fikáty kvality ITC a CQS, certifi-
kace dle ČSN EN ISO 9001:2099. 
V březnu letošního roku jste 
prošli dozorovým auditem. Co 
bylo cílem tohoto auditu? 
Cílem bylo posouzení systému ma-
nagementu naší organizace a jeho 
porovnání s kritérii auditu. Také 
byly hodnoceny schopnosti systému 
plnit aplikované požadavky zákonů, 
předpisů a smluv, a hodnotila se 
efektivnost systému managemen-
tu neustále plnit specifické cíle. 
Auditoři také měli identifikovat ob-
lasti potencionálního zlepšování 
managementu. Audit byl proveden 
společně s řízením certifikačních 
orgánů systému managementu ITC 
a CQS.

Jak jste uspěli?
Tým auditorů nám nadále zacho-
val platnost certifikátu bez dalších 
specifických požadavků. A za rok 
nás čeká recertifikační audit, což 
se bude týkat všech definovaných 
procesů organizace a všech článků 
normy ISO 9001.

A hodnocení auditorů?
Auditoři to viděli tak, že personál or-
ganizace je ustálený, tvoří kompakt-
ní tým, zejména v oblasti nosných 
procesů. Při auditu byla prokázána 
velmi dobrá znalost a orientace při 
provádění jednotlivých činností 
v rámci poskytování sociální, ošet-
řovatelské a pečovatelské péče. 
Vylepšila se výrazně orientace v po-
žadavcích normy ISO 9001. Proká-
zali jsme a předvedli dobrou práci 
s elektronickou systémovou doku-
mentací. Důležité je, že u personálu 

došlo k pozitivnímu posunu ve vzta-
hu k požadavkům ISO. 

Jak motivujete zaměstnance 
k vzdělávání? Je sice dáno záko-
nem, ale důležité je, aby vynalo-
žené prostředky byly efektivní.
Letošním rokem jsme odstartova-
li projekt s názvem ,,Rozvoj kvality 
v Domově Svojšice“, jehož cílem je 
zvýšení kvality v našem zařízení 
a rozvoj znalostí a dovedností cílo-
vé skupiny zaměstnanců. Podstatou 
projektu, který je realizován za fi-
nanční podpory OP LZZ, je vytvo-
ření komplexního systému dalšího 
profesního vzdělávání zaměstnan-
ců v Domově Svojšice. Pracovníci 
budou proškolení v celkem dvaa-
dvaceti kurzech, které byly vybrány 
na základě výsledků dotazníkového 
šetření. Cílovou skupinu projektu 
tvoří 41 osob (z celkového počtu 72 
zaměstnanců zařízení). A skládá se 
ze 7 vedoucích pracovníků a 34 pra-
covníků v sociálních službách. Hori-
zont projektu je nastaven do května 
příštího roku. 

Domov věnuje hodně úsilí prá-
ci s veřejností a pořádá často 
akce, při kterých se klienti jed-
nak pobaví a jednak se pozná-
vají s návštěvníky. Začátkem 
června se zde konaly Hry bez 
hranic. Den plný soutěží a zába-
vy. Podpořit akci přijeli slavní 
příznivci Domova.
Domov jich má hodně, a někteří 
z nich jsou po letech už i osobními 
přáteli ředitele Vítka Formana.
„Vystoupil Martin Maxa, Jakub Smo-
lík a František Kasl.“ říká ředitel 
Vítek Forman. „I silně vytížení lidé 

si zatím vždy udělali čas a osobní 
účastí podpořili a podporují naše 
akce. Kromě těchto zpěváků je to 
i MUDr. Radim Uzel, herec Jan Vla-
sák a mnoho dalších. Na druhé stra-
ně stojí lidé operující nedostatkem 
času a následně zjistíte, že v daný 
termín jsou na nějaké komerční 
akci na propagaci zcela podruž-
ných věcí, ovšem dostali to výhod-
ně zaplaceno. Nic proti nim, jen ta 
půlhodinka by se určitě našla.“ po-
steskl si Vítek Forman. „Pro klienty 
je návštěva našich příznivců, a ne-
musí to být zrovna celebrity, vždy 
ohromným zážitkem, a troufám si 
říct, že každý z našich příznivců si 
užívá jejich obdiv i atmosféru, která 
při akcích vzniká.“

(kap)

Domov Svojšice poskytuje péči více než stovce klientů v prostorách zámku, jehož exteriér je i 
díky nádherně udržované zahradě úchvatný, ale interiér samozřejmě nemá stejné podmínky 
pro klienty, jako nová zařízení. Přesto zde vedení domova používá ty nejmodernější metody. 
Na naše otázky odpovídá HANA POLESNÁ, manažer kvality.

Her se účastnilo celkem 9 družstev. Jedno družstvo bylo z Filipova, druhé 
z Červeného Hrádku a třetí z domovu Buda. Zbylých 6 družstev bylo domova 
Svojšice. Po soutěžích následovala ukázka výcviku psů a pak hudební produkce.
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Podle ministra Normana Lamba, 
pověřeného řízením sektoru péče 
a podpory (Care and Support) zá-
kon představuje základní způsoby 
reakce vlády na vyšetřování skandá-
lu v nemocnici v Mid Staffordshire, 
zvyšuje transparentnost a otevře-
nost sociálního systému a přispěje 
ke zvýšení kvality péče.

(Skandál v Mid Staffordshire zaháji-
la v roce 2007 Julie Baileyová, kte-
rá po smrti své matky v tamější ne-
mocnici spustila kampaň „Uzdravte 
Národní zdravotnickou službu.“ Šlo 
o vysokou míru úmrtnosti u akut-
ních případů, sestry zanedbávaly 
pacienty, kteří leželi ve vlastní moči 
a pili vodu z váz na květiny atp. 
Skandál vyšetřovala v letech 2010 
až 2013 zvláštní komise. Omluvil 
se za něj i tehdejší předseda vlády 
a ministr zdravotnictví. Některé ro-
diny dostaly finanční kompenzaci, 
která v průměru činila 11 tisíc liber.)

Zákon vychází z toho, že sociální 
péče a podpora je něco, co v určitém 
okamžiku svého života může potře-

bovat každý občan. Aby bylo možno 
čelit potřebám rostoucího počtu 
stárnoucí populace, je nezbytné mít 
moderní systém péče. Podle Lam-
ba je Care Act moderní zákon, kte-
rý lidem jasně 
říká, jakou péči 
mohou od státu 
očekávat. Zákon 
zavádí v celé 
zemi minimál-
ní vstupní práh, 
což je řada kri-
térií, jejichž spl-
nění je předpo-
kladem k tomu, 
aby místní úřa-
dy poskytly pří-
slušnou sociální 
péči. Až doposud si místní úřady pří-
slušný práh určovaly samy a často 
ho pod finančním tlakem zvyšovaly.

Ústředním pojmem nového zákona 
je koncept fyzické i duševní poho-
dy (wellbeing). Místní úřady budou 
nyní mít povinnost v prvé řadě při-
hlížet k fyzické a duševní pohodě 
jednotlivce, který potřebuje péči. 

Novou povinnos-
tí bude poskyto-
vání  profylaktic-
ké (preventivní) 
služby pro udr-
žení zdraví lidí. 
Systém péče se 
bude vytvářet 
tak, aby byl „ušit 
na míru“ podle 
individuálních 
potřeb klientů.

Zásadní změna 
se týká způsobu 
financování so-
ciálních služeb. 
Doposud lidé 
museli vydat té-
měř všechny své 
úspory, aby zís-
kali potřebnou 

péči. V nejhorším případě byli nuce-
ni prodat i své domy. Nový systém 
přichází (od dubna 2016) s tzv. „za-
stropováním“ nákladů na péči bez 
ohledu na to, jaký majetek a úspory 

příslušný žada-
tel o péči má. 
Jakmile náklady 
na péči překročí 
hranici 72 tisíc 
liber, přejímá je-
jich úhradu stát. 

Místní úřady bu-
dou lidem po-
skytovat infor-
mace a rady při 
výběru adekvát-
ní péče. Budou 

jim také radit, jak poznat dobré soci-
ální služby. Na webových stránkach 
Národní zdravotní služby budou zve-
řejňovány informace a komparace 
rezidenčních zařízení a jiných pe-
čovatelských služeb. Vytvoří se plně 
otevřený a transparentní informač-
ní systém, který znemožní skrývání 
špatné péče.

Vláda také hodlá tvrdě postupovat 
proti těm, kdo poskytují špatnou 
péči včetně případného soudního 
stíhání a zákazu činnosti. Hlavní 
inspektor sociální péče bude moci 
pohnat poskytovatele služeb k od-
povědnosti při zjištění špatné péče.

Nová práva získají také lidé, kteří 
pečují o své blízké či známé. Místní 
úřady budou povinny jim poskyt-
nout podporu včetně pomoci fi-
nanční.

Načrtnuté změny si samozřejmě 
vyžádají nemalé finanční prostřed-
ky. Vláda vynaloží 3,8 biliónu liber 
na propojení rozpočtů a systémů 
zdravotní a sociální péče, které by 
mělo být zrealizováno do roku 2018.

Ing. Vladimír Hanzl

NOVÝ ZÁKON
O PÉČIVE SPOJENÉM 

          KRÁLOVSTVÍ
14. května 2014 vyjádřila královna Alžběta II. svůj formální souhlas s novým záko-
nem o péči – Care Act. Care Act se považuje za největší reformu systému sociální péče 
o dospělé v posledních 60 letech. (Připomínám, že v UK je zdravotnictví součástí sys-
tému veřejných sociálních služeb a že ministerstvo zdravotnictví – Department of 
Health – je odpovědné za veškeré veřejné sociální služby.) Poprvé se zavádí limit na 
sumu, kterou musí příjemce platit za poskytované sociální služby.

Ústředním pojmem nového 
zákona je koncept fyzické 

i duševní pohody (wellbeing). 
Místní úřady budou nyní mít 

povinnost v prvé řadě 
přihlížet k fyzické a duševní 

pohodě jednotlivce, který 
potřebuje péči.
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JAK SE VYHAZUJÍ 
MILIÓNY

Tak jsem po čase opět zavítal 
na stránky MPSV týkající se veřejných 
zakázek. Opět se bude v příštích 
48 měsících vydávat 48 miliónů bez 
DPH za překladatelské a tlumočnické 
služby. A já naiva jsem si myslel, že 
ministerští úředníci včetně ministrů 
i náměstků by v době existence Čtvr-
té říše, tedy pardon, Evropské unie, 
měli mít takové jazykové vybavení, 
aby se nevyhazovaly peníze za zmíně-
né služby. Znával 
jsem minister-
stva, na kterých 
ministr, náměst-
ci a většina ře-
ditelů odborů 
tlumočníky ne-
potřebovali. Ale 
před 20–25 lety, 
od té doby se 
leccos evidentně 
změnilo. „Politic-
ké krytí“ a stra-
nická příslušnost 
jsou důležitější než jazykové znalosti. 
A ministři a náměstci jezdící do Bru-
selu s tlumočníky nikomu trapní ne-
připadají.

Další pozoruhodnou veřejnou za-
kázkou je mezinárodní komparace 
daňových opatření podporujících ro-
diny s dětmi, za kterou MPSV hodlá 
vydat 800 tisíc Kč bez DPH. K tomu si 
dovoluji podotknout, že v době inter-
netu by jazykově a odborně vybavený 
úředník mohl tento úkol zvládnout 
za deset dní, v nejhorším případě 
za měsíc. Náklady by tedy předsta-
vovala pouze úředníkova mzda + ná-
klady na komunikaci s příslušnými 
kolegy v jiných zemích EU. Jinak je 
samozřejmě množina lidí či institucí, 
které tento úkol mohou zvládnout, 
relativně omezená. Nemohu se ubrá-
nit dojmu, že je potřeba dopřát kama-
rádům, aby si taky trošku přivydělali.

Doslova bombou je dle mého názoru 
veřejná zakázka Studie proveditel-
nosti: Výběr a zdůvodnění optimál-
ní varianty financování sociálních 
služeb v ČR, za kterou MPSV hodlá 
vyhodit 2 902 500 Kč bez DPH. Již sa-
motná výše finančního objemu sta-
noveného přesně na stokoruny mě 
fascinuje. Obdivuji úředníka, který 
s takovou přesností dokáže určit, ko-
lik má studie stát. A opět si drze trouf-
nu tvrdit, že vzhledem k tomu, kolik 
toho už bylo na zmíněné téma napsá-

no a s přibráním trocha zahraniční in-
spirace (např. v rámci spolupráce se 
Švýcarskem) by tým 2 či 3 schopných 
úředníků MPSV tento úkol zvládl bě-
hem cca 3 měsíců. Na co na tom mi-
nisterstvu ty úředníky máme, když si 
svou práci zadávají jinam? To se nám 
to rozhazuje peníze daňových poplat-
níků, když nám to každý spolkne. 
A opět musím konstatovat, že okruh 
lidí, kteří tuto studii mohou vytvořit, 

je velmi ome-
zený, a že tedy 
zadavatel prav-
děpodobně moc 
dobře ví, kdo to 
bude psát.

Jinak se už sa-
mozřejmě těším, 
jaká moudra si 
v příslušné stu-
dii přečtu. Již to 
slovo optimální 
v sobě skrývá 

čertovo kopýtko. Ekonom by si mys-
lel, že optimální variantou je ta, která 
bude daňové poplatníky stát co nej-
méně peněz. Ale zkušenost s dosa-
vadním přístupem MPSV k sociálním 
službám mi napovídá, že optimální 
variantou bude ta, která přinese co 
nejvíce deinstitucionalizace a trans-
formace, a co největší náklady.

Nicméně ve srovnání s důvodovou 
zprávou k návrhu zákona o sociál-
ních službách jsem dosud psal o ni-
cotnostech. Tady je krásná ukázka 
toho, jak změna zákona opět tahá 
peníze z kapes daňových poplatníků 
a pranic se nesnaží je šetřit. Zmíně-
ná důvodová zpráva hovoří o dopa-
dech novely zákona na státní rozpo-
čet ve výši cca 690 miliónů Kč (nově 
formované dotační tituly na agendu 
sociální práce pro krajské a obecní 
úřady). Být panem Babišem, asi bych 
autory hnal čímsi a kamsi. V této 
částce ještě není zahrnuto dalších 
98,1 miliónu Kč, které si vyžádá pře-
vedení inspekcí zpět na krajské úřa-
dy a MPSV. Autoři v důvodové správě 
uvádějí tři varianty řešení problému 
inspekcí: ponechání současného sta-
vu, převedení na kraje a na MPSV, pře-
vedení pouze na MPSV. Doporučují  
ale v pořadí 2. variantu. Tato varianta 
by pokrývala inspekční činnost zhru-
ba v rozsahu, v jakém ji doposud pro-
vádějí úřady práce s náklady ve výši 
kolem 53 miliónů Kč ročně. Pikantní 

je, že autoři mají i jakousi optimální 
variantu realizace inspekcí, která by 
vyžadovala roční náklady ve výši cca 
96,5 miliónu Kč. Opět je tady vidět, 
jak problematický je význam slo-
va optimální v pojetí ministerských 
úředníků. Optimální je co nejvíc in-
spekcí. Na náklady se hledí pouze 
v případě, kdy je předem jasné, že by 
taková varianta neprošla.

Při četbě důvodové zprávy mi také 
došlo, proč externí inspektoři jsou 
tak vášnivými bojovníky za inspekce 
a standardy kvality. Jsou totiž placení 
hodinovou sazbou 350 Kč. Externí in-
spektor si tak z jedné inspekce odne-
se 11 900 Kč. Slušný příjem, o jakém 
se běžnému pracovníkovi v sociál-
ních službách nesní.

Autoři důvodové zprávy vůbec neuvá-
dějí variantu čtvrtou, kterou by bylo 
zrušení inspekcí. Inspekce jsou byro-
kratickým nástrojem kontroly kvality 
sociálních služeb, který ve skutečnos-
ti žádnou kvalitu není schopen postih-
nout a který se zvrhl v nástroj šikany 
pracovníků v sociálních službách. In-
spekce kontrolují hlavně papíry a pi-
tomosti. Inspektoři mnohdy nemají 
ponětí o skutečném chodu zařízení 
poskytujících sociální služby. Velká 
většina zemí EU tento typ inspekcí 
nemá. Má Švýcarsko inspekce? Nemá. 
Má jedny z nejkvalitnějších sociálních 
služeb v Evropě? Má. Následujte tedy 
ty lepší zahraniční vzory. Ušetřete 53 
milionů ročně. A pokud nejste schop-
ni překročit svůj stín, tak alespoň nic 
nikam nepřevádějte. Ušetřete 98,1 mi-
liónů Kč.  Mějte trochu soucitu s daňo-
vými poplatníky.

Ing. Vladimír Hanzl

Autoři důvodové zprávy vůbec 
neuvádějí variantu čtvrtou, 
kterou by bylo zrušení in-

spekcí. Inspekce jsou byro-
kratickým nástrojem kontroly 

kvality sociálních služeb, 
který ve skutečnosti žádnou 
kvalitu není schopen postih-

nout a který se zvrhl v nástroj 
šikany pracovníků v sociál-

ních službách.

Není čas na úklid?
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JEN DOBRÝ PROJEKT

NESTAČÍ 

Kolik konkrétních projektů se 
vám v rámci organizace podařilo 
uskutečnit a jaký je jejich pří-
nos? 
V uplynulých třech letech jsme po-
dali 5 žádostí o podporu našich 
transformačních projektů a všechny 
byly úspěšné. Regionální radou nám 
tak byly odsouhlaseny zdroje v cel-
kové výši dosahující téměř 60 mil. 
Kč. Čtyři projekty jsme již úspěšně 
realizovali, pátý je ve stádiu výběro-
vého řízení na dodavatele stavby. Je-
den projekt znamenal pořízení nové 
stavby pro otevření služby domov se 
zvláštním režimem, která je velmi 
potřebná a v naší nabídce chyběla. 
Další projekt představoval rekon-
strukci budovy denního stacionáře 
na chráněné bydlení a ve dvou přípa-
dech šlo o rekonstrukce stávajících 
domovů, které přinesly značné zlep-
šení životních podmínek klientů 
a vytvoření předpokladů pro jejich 
přípravu na vstup do běžného živo-
ta, nebo alespoň přiblížení se tomu-
to životu. 

Je nepochybně velmi složité or-
ganizačně i personálně „ukočí-
rovat“ tolik projektů realizova-
ných v poměrně krátkém časo-
vém období. Jak to zvládáte? 
Aby se takové náročné projekty 
mohly uskutečnit, musíte mít vedle 
sebe schopné a ochotné spolupra-
covníky. Ochota spočívá v tom, že 
si přidají práci, musí jí věnovat hod-
ně ze svého volna, přičemž odměna 
za to je spíše symbolická. A také je 
třeba najít vhodné externí spolu-
pracovníky, protože vše připravit 
a administrovat sami nedokážeme. 

Na úplném počátku však musí být 
kvalitní a realizovatelný projekt. 

Do jaké míry se vám daří získá-
vat podporu zřizovatele orga-
nizace při vašich investičních 
záměrech?
Zřizovatel prosazuje uskutečnění 
transformačních změn v naší orga-
nizaci a veškeré naše kroky k tomu 
směřují. Proto máme potřebnou 
podporu příslušných odborů magis-
trátu. Protože se nám projekty daří 
úspěšně realizovat, což přináší zři-
zovateli značné úspory, tak i projed-
návání v orgánech města, tzn. radě 

a zastupitelstvu, jsou bezproblémo-
vá.

Pane řediteli, když s odstupem 
času sledujete projekty Čtyřlíst-
ku, financované z evropských 
strukturálních fondů, co je z va-
šeho hlediska těžší: vymyslet, 
zpracovat a obhájit jednotlivé 
projekty anebo jejich samotná 
realizace?
Těžká otázka, protože to není u všech 
projektů stejné. Z našeho pohledu už 
dobře zvládáme to „vymyslet, zpraco-
vat“, čímž je dán dobrý předpoklad 
pro „obhájit“ (získat potřebné zdro-

ROZHOVOR S PhDr. SVATOPLUKEM ANIOLEM O TOM, PROČ STOJÍ ZA TO VYUŽÍVAT 
FONDY EVROPSKÉ UNIE KE ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Máme za sebou jedno desetiletí členství v Evropské unii a také letošní volby poslanců do Evropské-
ho parlamentu, které bohužel ukázaly, jak málo si česká veřejnost uvědomuje prospěšnost a užiteč-
nost nejen této instituce, ale v souvislosti s tím také výhody, jež nám samotné členství v Evropské 
unii přináší. Nejde přece jen o volný pohyb osob a zboží v rámci schengenského prostoru, ale také 
o ochranu spotřebitelů nebo jednotnou legislativu v mnoha důležitých právních záležitostech a řadu 
dalších výdobytků, jako je v neposlední řadě možnost čerpání finančních prostředků z evropských 
strukturálních fondů prostřednictvím regionálních operačních programů  Jde jen o to, jak jich dokáže-
me využít a přetavit je v užitečné a potřebné investice nebo služby.
V oblasti sociálních služeb by mohl jít v tomto směru nepochybně příkladem ostravský Čtyřlístek – cen-
trum pro osoby se zdravotním postižením, který během posledních několika málo let úspěšně realizo-
val hned několik projektů financovaných z evropských strukturálních fondů prostřednictvím Regionál-
ního operačního programu Moravskoslezsko NUTS II, díky nimž se výrazně zlepšila kvalita životních 
podmínek klientů organizace. Požádali jsme proto ředitele ostravského Čtyřlístku, PhDr. Svatopluka 

Aniola, aby nám v této souvislosti odpověděl na několik otázek: 
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je). Velkým problémem je výběrové 
řízení na dodavatele stavebních částí. 
Pokud máte štěstí (kterému ale díky 
zákonu o veřejných zakázkách ne-
můžete jít naproti) a získáte solidní 
firmu, pak už jen čekáte, co všechno 
vám dodatečně nebude chtít proplatit 
ROP (Regionální operační program – 
pozn. red.) a jak moc tak bude organi-
zace muset sáhnout do vlastní kapsy. 

U některých „neuvěřitelností“ nevíte, 
jestli se smát nebo plakat. A jestli au-
tor sídlí až v Bruselu, nebo se za Bru-
sel skrývá někdo nám mnohem blíž. 
Ale ve výsledku je to jedno.

V čem spočívají podle vás největ-
ší úskalí? 
Rozsáhlý administrativní proces už 
zvládáme. Takže je to už zmiňované 

výběrové řízení, kde nabídky firem 
jsou i nižší než 50 % vyhlášené na-
bídkové ceny. A prokazování nepři-
měřeně nízké nabídkové ceny je tak 
složité a předpoklad úspěchu tak 
malý, že v tomto souboji nejdete až 
do finále, protože máte stanovené 
termíny ve smlouvě s ROP a jejich ne-
dodržením by mohlo být ohroženo 
financování projektu. A toho si jsou 
stavební firmy vědomy.  No a pak je 
to také již zmiňované posuzování, 
jestli „ta dlaždička neměla být bílá“, 
ta „záchodová mísa o 10 cm vlevo“, 
což vás v některých případech stojí 
nejen značné vlastní zdroje, ale také 
nervy, abyste zůstal seriózním part-
nerem. 

Co byste poradil kolegům, kte-
ří zatím teprve sbírají odvahu 
k tomu, aby využili možnosti 
čerpat finanční prostředky ze 
zdrojů nabízených Evropskou 
unií?  
Podmínky pro získávání dotací se 
mohou změnit.  Ale moc nevěřím, že 
se něco zjednoduší. Takže je dobré 
získat informace v jiné organiza-
ci, která má alespoň jeden projekt 
úspěšně za sebou, co to vše obná-
ší. A pak si vyhodnotit, jestli na to 
mám dost elánu, spolupracovníky, 
zdroje na přípravnou část, spolufi-
nancování projektu. A jestli váhám, 
pak by mělo rozhodnout, jestli to má 
být „třešnička na dortu“, nebo je to 
existenčně důležité pro mou další 
činnost. 

Ptala se: 
Mgr. BOHDANA RYWIKOVÁ

Fota: autorka

Na snímcích exteriéry a interiéry 
nové služby ostravského 

Čtyřlístku – Domova se zvláštním 
režimem Hladnovská pro dvanáct 

klientů, vyžadujících zvýšenou 
míru podpory. 
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Největší problém, který je spojený s in-
fekcí MRSA u klienta v zařízení poskytu-
jící sociální služby jsou menší možnosti 
léčebných a ošetřovatelských technik, 
než jakými disponují ve zdravotnickém 
zařízení.
Velkým problémem je izolovat klien-
ta tak, aby neohrožoval MRSA ostatní 
klienty na vícelůžkovém pokoji. Ve vět-
šině domovů seniorů a domovů pro 
osoby se zdravotním postižením nejsou 
vhodné podmínky pro péči o klienta 
s infekcí MRSA.
MRSA jsou všeobecně nejvíce ohroženi 
klienti, kteří byli dlouhodobě hospitali-
zováni ve velkých nemocnicích, na LDN, 
mají chronické vředy nebo dekubity, 
jsou zařazeni v dialyzačním programu, 
mají dlouhodobě zavedený permanent-
ní katétr. 
V domovech seniorů se u klientů nej-
častěji setkáváme s problematicky se 
hojícími bércovými vředy.
Klientka 92 let, v srpnu 2012 navštívila 
kožního lékaře, který diagnostikoval 
bércový vřed o velikosti 5x5 cm a dopo-

ručil na defekt aplikaci obkladů Riva-
nolem 1x denně, po obkladu TTC mast 
do defektu a krytí. Klientka odmítala do-
poručené bandážování končetiny pro 
pocity nepohodlí a bolestivosti. Vřed se 
během 3 měsíců zmenšil na 1x2 cm. 
V lednu 2013 se začal opět rozšiřovat. 
Zvětšil se na velikost 6x7 cm, kožní lé-
kař naordinoval převazy 2 x v týdnu, kdy 
jsme na defekt aplikovali Lužovu pastu, 
okolí defektu jsme potírali parafinovým 
olejem. Klientka jezdila 1x za 14 dnů 
na kontroly, defekt se nehojil a v prosin-
ci 2013 se začal opět rozšiřovat. Přesto 
lékař ponechal u klientky zavedenou 
terapii.
V lednu 2014 kožní lékař naordinoval 
oplachovat defekt 3% H

2
O

2
, do jeho oko-

lí aplikaci Lužovy pasty, přímo na de-
fekt aplikovat Ialugen plus krém. Defekt 
se rozšířil na velikost 10x15 cm, silně 
zapáchal.
Od února do března 2014 jsme podle or-
dinace kožního lékaře prováděli 2x týd-
ně obklad defektu sol. Jarisch na 10 mi-
nut, poté jsme defekt ošetřovali emulzí 

Polysan cum oleo helianti. Defekt stále 
silně zapáchal, rozšiřoval se do okolí.
V dubnu 2014 klientka změnila ošetřují-
cího lékaře, dochází na chirurgii, kde jí 
byl proveden stěr z defektu, podle citli-
vosti byl naordinován Augmentin 625 1 
tableta á 8 hodin na potlačení kritické 
kolonizace defektu Staphylococcem 
aureem. 
V současné době denně sprchujeme 
dolní končetinu, provádíme oplach de-
fektu roztokem Prontosanu a ošetřuje-
me gentamicinovým gelem. Klientka 
nadále bandáže dolní končetiny odmí-
tá pro bolestivost. Provádí elevaci dolní 
končetiny a pohybuje se pomocí chodít-
ka.

Jako prevenci nozokomiální nákazy 
provádí veškerý personál poskytující kli-
entům péči důkladnou hygienu rukou 
mycí emulzí Softaskin před i po ošetře-
ní. Následná dezinfekce rukou je prová-
děna přípravkem Softa-Man Acute.

Bc. Lenka Hasnedlová
Domov seniorů Praha 9

MRSA: kazuistika
Methicillin rezistentní kmen Staphylococcus aureus (MRSA) je mikroorganismus rezistentní vůči 
běžně podávaným antibiotikům. Patří do skupiny tzv. nozokomiálních nákaz. 
U oslabených jedinců vyvolává infekci kůže a měkkých tkání, zpomaluje hojení chronických ran 
a dekubitů. Může však způsobit pneumonii, ale také septický stav, který u seniorů končí fatálně. 

Celotělová dekolonizace v případě osídlení MRSA přípravky Prontoderm
®

součást obchodního řetězce

Společnost B. Braun a řetězec prodejen zdravotnických 
prostředků Zelená hvězda vám přináší pohotovostní 

balíček s produkty Prontoderm® pro celotělovou 
dekolonizaci v případě osídlení MRSA. 

Přípravky Prontoderm® byly vyvinuty speciálně pro 
dekolonizaci MRSA a jiných multirezistentních kmenů 
z kůže nebo sliznic osídlených těmito patogeny. 

Složení: Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanid),  
Undecylenamidopropylbetain, přísady

K dispozici také další přípravky nejen z řady Prontoderm 
vhodné k použití při výskytu MDRO.

Prontoderm® pohotovostní balíček
 Vynikající snášenlivost tkáněmi
 Nevysušuje kůži a sliznice
 Není cytotoxický
 Vhodný i pro domácí ošetření

VÍME, JAK NA TO

RYCHLE  ·  SPOLEHLIVĚ  ·  JEDNODUŠE

Žádejte v prodejnách Zelená hvězda ve svém regionu.

Více informací na www.zelenahvezda.cz nebo volejte 

Zelenou linku 800 331 131.

Obsah balíčku

Obj. č. Produkt Množství

400121 Prontoderm roztok 500 ml 1 ks

400221 Prontoderm Nasal Gel 30 ml 1 ks

400128 Prontoderm Pěna 200 ml 1 ks

400731 ProntoOral 250 ml 1 ks

Rozstřikovací hlavice (zdarma) 1 ks

Jednorázová žínka (zdarma) 8 ks

Postup dekolonizace (zdarma) 1 ks
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JAK SE POZNAT
NAVZÁJEM

„Festival se stal již tradicí a je mís-
tem sdílení informací, zkušeností, 
dovedností, příběhů. Hradec Králo-
vé je městem, které má rozvinutou 
síť sociálních a navazujících slu-
žeb. Je však důležité, aby o ní co 
nejvíc informací měli občané, aby 
v případě potřeby věděli, na koho 
se o radu nebo pomoc obrátit. Nebo 
chtějí-li sami nabídnout konkrétní 
pomoc někomu, kdo ji potřebuje,“ 
říká Ing. Anna Maclová, náměstkyně 
primátora pro oblast školství, soci-
álních věcí a zdravotnictví.

Festival připravil kromě informací 
a poučení také zábavu. Pro dospělé 
návštěvníky kulturní program, sou-
těže, možnost zopakovat si základy 
první pomoci, zacvičit si nebo si vy-
zkoušet svoji šikovnost v kreativních 
dílnách spolu s dětmi. Pro děti v sou-
vislosti s Mezinárodním dnem dětí 
zábavný program, aktivity a soutěže 
o zajímavé ceny, dovádění na skáka-
cích hradech a prolézačkách, malo-
vání na obličej, jízdu vláčkem apod. 
„Univerzita Hradec Králové ráda 
podpořila myšlenku festivalu „Po-
znejme se navzájem” nejen proto, že 
část jejích absolventů, ať již z Ústa-
vu sociální práce či Pedagogické 
fakulty, míří do sociálních služeb, 
ale také proto, že jde o komunitní 
akci pro obyvatele Hradce Králové, 
jehož je naše univerzita nedílnou 
součástí,” vysvětluje spoluorganizá-
torka akce prorektorka pro strategii 
a rozvoj na UHK PaedDr. Monika Žu-
márová, Ph.D.

Kromě rozmanitého kulturního pro-
gramu organizátoři mysleli i na 
vzdělávání. 

„V rámci festivalu proběhl i odborný 
program formou semináře. V loň-
ském roce jsme se zaměřili na pod-
poru zaměstnávání lidí se zdravot-
ním postižením a přizvali i různé 
zaměstnavatele, aby se nebáli a dali 
šanci lidem, kteří chtějí a jsou schop-
ni pracovat, třeba s pomocí asisten-
ta. Letos jsme na to téma navázali 
a věnovali jsme se rovným příle-
žitostem z pohledu státní politiky 
a koncepce sociálního začleňování 
lidí se zdravotním postižením. Jsme 
rádi, že aktivní účast přijal mimo jiné 
JUDr. Pavel Ptáčník, který je úžas-
ným příkladem. Ač sám nevidomý, 
vystudoval vysokou školu a nyní 
pracuje jako vedoucí sekretariátu 
Vládního výboru pro zdravotně po-
stižené občany. Představen byl také 
projekt Hradec Králové – město bez 
bariér,“ doplňuje náměstkyně primá-
tora Anna Maclová.

Mgr. Jana Fišerová, 
organizátor

Poznejme se navzájem je název již šestého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se  
konal v pátek 30. 5. 2014 v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou 
knihovnou v Hradecké ulici. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké 
veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Akce je realizová-
na za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města 
Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa 
Hynka, MBA, Ph.D. 
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Mít diagnózu roztroušená skleróza 
není žádný med. Tato vážná nemoc 
každého donutí zastavit se a zpoma-
lit. A přehodnotit žebříček hodnot. 
Jindy na první pohled důležité věci 
se stávají banalitou. Vážně nemocní 
lidé mají jiné vnímání, možná, že jim 
„zdraví“ mohou závidět. Nebo víte, 
kdy třeba rozkvetou pampelišky? 
Je obdivuhodné, kde člověk vezme 
tu sílu, že i přes vážnou diagnózu, bo-
lesti a špatné prognózy nemoci, má 
chuť se smát, a vyrazit třeba do diva-
dla, na koncert, výlet, prostě na chvíli 
zapomenout na svou nemoc. Asi to 
jinak nejde. Nezbývá nic jiného než se 
s nemocí smířit, snažit se nejen přežít 
každý další den, ale skutečně ho pro-
žít a užít si ho. Na nic není nikdy poz-
dě, a lidé s nemocí  RS to dobře vědí. 
Žít se musí tady a teď a je jen na ka-
ždém, jak s ním naloží. Škoda každé 
vteřiny. Toto se každodenně odehrává 
i za zdmi bývalého kláštera v Domově 
sv. Josefa v Žirči. Ten je pro své oby-
vatele atraktivní nejen svými interiéry 
s moderním vybavením, ale i krásnou 
scenérií zámeckého parku, bylinkové 
zahrady, meandru řeky Labe a přileh-
lého kostela sv. Anny.    
Historie nynějšího Domova sv. Josefa 
sahá až do roku 1482, kdy majitel vsi 
Jan Kordule ze Sloupna začal stavět 
nad obloukem řeky Labe tvrz. V roce 
1635 byl objekt darován Ferdinandem 
II. vídeňským jezuitům od sv. Anny.  
V roce 1938 tu sestry Nejsvětější Svá-
tosti založily Domov sv. Josefa, který 
byl v r. 1960 převeden do vlastnictví 
státu a ten zde zřídil domov důchod-
ců. V r. 1995 byl objekt vrácen řeholní 
instituci Kongregace Sester Nejsvětěj-
ší Svátosti, která ho pak darovala Ob-
lastní charitě v Červeném Kostelci. 
A jaký je Domov sv. Josefa dnes? Je 
největším střediskem Oblastní cha-
rity Červený Kostelec a zároveň již 
více jak 12 let jediné lůžkové zařízení 
v celé republice, které poskytuje kom-
plexní zdravotní a sociální péči lidem 
nevyléčitelně nemocným roztrouše-
nou sklerózou v pokročilém stadiu 
nemoci. V současné době poskytuje 
sociální a zdravotní služby na trva-
lých (14 lůžek), přechodných zdravot-
ních (21 lůžek) a sociálně-odlehčova-
cích (7 lůžek) pobytech. Každoročně 

poskytne svoje 
služby více než 
250 lidem z celé 
republiky. Nabí-
zí sociální pora-
denství a půjčov-
nu zdravotních 
a kompenzačních 
pomůcek. Kaž-
dému z pacientů 
se dostává cílená 
rehabilitace a vo-
doléčba, neboť 
každodenní cvi-
čení je nezbytnou 
součástí léčby 
všech stadií roz-
troušené skleró-
zy. Dále nabízí 
třikrát týdně tvořivou dílnu, psycho-
terapeutickou poradnu a péči, dle 
přání i duchovní péči a pravidelnou 
bohoslužbu. Kromě toho se klienti 
mohou přihlásit na kulturní akce v po-
době návštěvy divadla, kina, výletu 
apod. Vyhledávaným zážitkem bývá 
Svatovavřinecká pouť na Sněžku, ale 
i obyčejné nákupy v nedalekém Dvoře 
Králové. Naučné přednášky a hudební 
akce se konají i v Domově samotném.
Domov sv. Josefa také disponuje dvě-
ma bezbariérovými byty pro lidi se 
stejnou diagnózou. V podkroví tohoto 
„Domu v zahradě“ byste našli osm lů-
žek pro využití návštěv klientů, či pro 
ubytování stážistů.
V celém areálu bývalé jezuitské rezi-
dence našlo práci i 73 lidí se sníženou 
pracovní schopností z okolí. Ti jsou 
zaměstnaní v prodejně U Josefa, výva-
řovně obědů, v počítačové dílně, v re-
cepci, v parku a v zahradě, v údržbě 
a v neposlední řadě i v umělecko-tvo-
řivé dílně – dříve Chráněné dílny U sv. 
Anny, nyní Pro-charita, s.r.o. 

A JAKÁ JE BUDOUCNOST AREÁLU 
A PLÁNY? 

„V areálu čeká na generální opravu 
několik prostor, které bychom chtěli 
využít. Objekt bývalého pivovaru, kde 
se plánuje 15 lůžek trvalých pobytů 
včetně rehabilitačního pracoviště 
a edukačního sálu.  Budovu bývalé 
fary bychom chtěli proměnit v objekt 
rekondičních pobytů včetně kavár-

ničky. Stará sýpka v parku by se měla 
proměnit ve stálou expozici muzea 
historických kol. Cyklostezka, vedou-
cí z Hradce Králové na nedaleký Kuks 
se zanedlouho prodlouží do Dvora 
Králové a měla by vést v těsné blíz-
kosti Domova a posloužit tak k ještě 
většímu propojení světa nemocných 
a hendikepovaných. Ale tyto velké plá-
ny jsou hudbou budoucnosti, v návaz-

Domov se neměří na metry ani neváží na kilogramy. Stejně jako není možné sta-
novit hranice letního vánku nebo spočítat vůni růže. Domov se rovná lásce 
a pozornosti, které v něm panují…  (BRUNO FER R ERO)

DOMOV 
S VELKÝM

DOMOV SV. JOSEFA – ÚTOČIŠTĚ PRO NEMOCNÉ RS Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY
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nosti na získaných finančních zdro-
jích. 
Udělejte si cestu do našeho kraje 
a přijďte aspoň na chvíli nasát atmo-
sféru tohoto místa, pro mnohé tak 
příjemného. Na recepci vám udělají 
zmrzlinový pohár, prohlédnete si kos-
tel s unikátní zvonkohrou, odpočinete 
si ve stínu třeba liliovníku tulipánokvě-
tého, koupíte si bylinku nebo benefič-
ní víno… zkrátka – přijďte pobejt“, zve 
na návštěvu Jitka Holcová.

NAKUPOVÁNÍ JAKO ZÁŽITEK???

Opravdu jsou mezi námi lidé, pro kte-
ré je nakupování svátek. Konkrétně 
jde o hendikepované klienty s roz-
troušenou sklerózou v Domově sv. 
Josefa v Žirči. Během roku žijí třeba 
v 2. patře domu bez výtahu, díky 
tomu, že jsou upoutáni na invalidní 
vozík, jsou odkázáni na pomoc dru-
hých. Ti šťastnější mají někoho blízké-
ho, kdo jim nákupy nejnutnějších věcí 
zařídí, ale sami se nikam nepodívají. 
A pak přijedou do Domova sv. Josefa, 
kde mají možnost přihlásit se na „vý-
let“.  O jakékoliv výjezdy z Domova je 
obrovský zájem, ať už jde o návštěvu 
kina, divadla, koncertu, nebo třeba 
ZOO. Největší zájem ale vždy zazna-
menávají právě každoměsíční náku-

py. „Pro naše klienty, zejména tedy 
klientky je opravdu zážitek sáhnout si 
na výrobek, který třeba ani nepotřebu-
jí a koupit si ho nechtějí, ale reklamu 
na něj vidí denně v televizi. Projet se 
mezi regály hypermarketu, koupit si 
to, na co mají zrovna chuť, … to je pro 
ně opravdu zážitek! Někdy navštíví 
místní hypermarkety, někdy si proje-
dou obchůdky na náměstí. Zakonče-

ní mívají ale vždy na stejném místě 
– v restauraci U Slunce, kde celé pro 
ně báječné odpoledne zakončí třeba 
„smažákem“ s hranolkami, pivkem či 
vídeňskou kávou. Zde si zase přijde 
na své pánské osazenstvo Domova. 
Aspoň jedno odpoledne v měsíci si 
tito lidé upoutáni na invalidní vozík 
připadají „normálně“ a „zdravě“ a mo-
hou si dovolit skoro všechno, co chtě-
jí. Tento zážitek dopřávají zažít našim 
klientům s roztroušenou sklerózou 
dobrovolníci z Královédvorské Arniky, 
za to jim patří velký DÍK“, dodává Dag-
mar Flosová.

NA PROMĚNU DOMOVA ZAVZPOMÍ-
NAL JOSEF Z., KLIENT TRVALÉHO 
POBYTU, RODÁK Z KOLÍNA.  

„Když jsem poprvé procházel branou, 
nevěděl jsem, co mě čeká. Ale hned 
po prvním setkání s personálem jsem 
si byl jistý. Tady bych chtěl být…
Psal se rok 2002. Můj první letní pobyt 
uběhl jako voda. Těšil jsem se na ter-
mín zimní. Během tohoto pobytu bylo 
dokončeno v Domově sv. Josefa dru-
hé oddělení a původně zdravotní se 
změnilo na sociální. Měl jsem štěstí. 
V tu dobu jsem řešil otázku kam se 
mnou, protože situace u nás doma 
byla pro všechny dost obtížná. Podal 
jsem si přihlášku a čekal. A najednou 
bomba! Vzali mě!  A tak jsem se z do-
mova s malým d přestěhoval do Do-
mova s velkým D.  
Tak jako čas plynul, tu rychleji, tu po-
maleji, měnila se i tvář Domova. Tak, 
jak se měnil zvenčí, měnil se i zevnitř. 
Měnil se dům, fasáda, nádvoří, park. 
Měnili se a přibývali lidé. Jak pacienti, 
tak i personál. 
Obdivuji všechny zaměstnance. Praco-
vat v Domově vyžaduje nejen odbor-
nou kvalifikaci, ale to nejdůležitější – 
mít vztah nejen k práci, ale i k lidem. 
A to je myslím to nejdůležitější. Umět 
mezi lidi přijít, popovídat si a pohla-
dit. Někdy mi to připadá, že jsem částí 
jejich rodiny a oni té mé. Řeší se naro-
zeniny, úmrtí, svatby – zkrátka jak jde 
život.“
A to dělá Domov domovem.  

Jitka Holcová, Dagmar Flosová, 
Lenka Hasnedlová
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Festival v Semilech je svátkem 
zdravotně postižených

Festival je takovým malým umělec-
kým svátkem zdravotně postižených 
nejen v Podkrkonoší. Z pěti krajů Čes-
ké republiky na festival přijelo přes 
320 účastníků z 28 občanských sdru-
žení a zařízení sociálních služeb, aby 
zde na koncertech v Semilech, Želez-
ném Brodě, Turnově, Vrchlabí, Roven-
sku pod Troskami, Lomnici nad Popel-
kou, Jablonci nad Jizerou a Vysokém 
nad Jizerou ukázali své umění na prk-
nech co znamenají svět na místních 
jevištích a jevišťátkách. Všude je přijí-
mali s nadšením, všude rozdávali ra-
dost a chuť do života. Leckde dokázali 
i hladit po duši. Počet diváků čítající 
více než 1500, ten hovoří i o zájmu ve-
řejnosti o tato vystoupení.
Jedním ze zástupců Ústeckého kraje 
byla i taneční skupina Lucarino Dan-
ce z Domova Na Svobodě Čížkovice 
(www.lucarinodance.cz).  Která vy-
stoupila na festivale celkem pětkrát, 
z toho hned poprvé na sluncem pro-
svíceném náměstí v Semilech, jako 

ochutnávková upoutávka toho, co di-
váky bude čekat na hlavním galaveče-
ru v Semilech. Následně ještě skupina 
s úspěchem vystoupila na galavečeru 
v Železném Brodě, středeční diskoté-
ce v KC Golf, v Rovensku pod Troska-
mi a na závěrečném představení v Se-
milech. Skupina se těší velké přízni 
diváků i pořadatelů festivalu. Tančí 
klasické americké Line Dance.
Ovšem festival to není pro jeho účast-
níky jen představení a odpočinek, to 
jsou i doprovodné akce, jako návštěva 
muzeí, bowling, návštěva cirkusové-
ho představení a hlavně veliká téměř 
čtyřhodinová diskotéka, na kterou se 
všichni opravdu moc a moc těší, pro-
tože tam si všichni pořádně zatancují 
a popovídají. Tam se utužují přátel-
ství, vyměňují telefonní čísla a emailo-
vé adresy. Zdravotně postižení žijí s té-
měř stejnými problémy jako zdravá 
populace a internet, ten dnes běžně 
používají i oni.
Festival pořádá Podkrkonošská spo-
lečnost přátel dětí zdravotně posti-
žených se sídlem v Semilech. Tento 
poněkud delší název skrývá skvělou 
partu paní a dívek s vynikajícími or-
ganizačními schopnostmi a hlavně 
s neutuchajícím zápalem pro práci se 
zdravotně postiženými. Vždyť zařídit 
a sehnat peníze na festival, to je již ná-
ročná práce a pak vše načasovat, aby 
to klaplo na minutu, doprava, koncer-
ty, stravování …. prostě klobouk dolů. 
No a že občas něco zaskřípe … jsme 

jen lidé a časem se z toho vždy stane 
úsměvná historka … z té letošní také. 
No posuďte sami. Odejet na vystoupe-
ní s účinkujícími a zapomenout doma 
v Semilech organizátory a konferenci-
érku … to se opravdu povede jen zříd-
ka.
Čtyřdenní maraton skončil v pátek 
25. dubna posledními vystoupeními 
v Semilech a ve Vrchlabí. Nezbývá nic 
jiného než-li se opět rozjet domů, ale 
při loučení si všichni slibují, že za rok 
… se tady zase všichni sejdou.

Jiří Růzha

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

nabízí možnost studia zcela nového navazujícího magisterského studijního oboru 

v České republice

KOORDINACE REHABILITACE A DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

Obor reaguje na intenzívní potřebu praxe – neoddělitelnosti, návaznosti, propojení a koordinace zdravotnických, sociálních                              

a dalších aktivit směřujících k řešení důsledků změn zdravotní kondice včetně prevence jejich vzniku a progrese.

Uzávěrka e-přihlášek: 29. června 2014.

Přijímací zkouška: 14.–15. července 2014, náhradní termín 22. července 2014.

Bližší informace: http://fss.osu.cz/

Kontakt: lenka.krhutova@osu.cz

V Semilech se ve dnech 22. – 25.dubna konal již 17. ročník festivalu pro zdravotně postižené občany plného 
divadelních, tanečních a hudebních výstupů, s přiléhavým názvem Patříme k sobě. Patronát nad festiva-
lem  měla herečka Miriam Kantorková. 
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Zajímavý projekt zahájili koncem 
března v Domově Na Zámku v Lysé 
nad Labem. Bylo to první „křeslo“ 
ale pro velký úspěch se bude určitě 
opakovat.

„V sobotu 22. března jsme  uspořáda-
li první přátelské posezení v rámci 
projektu ,,Křeslo pro hosta“. Našimi 
hosty byli patronka domova, herečka 
a dabérka paní Růžena Merunková 

a její manžel, herec a malíř pan Miloš 
Hlavica. Paní Merunková se v Lysé nad 
Labem narodila a má k ní vřelý vztah. 
Ráda se sem vrací a vzpomíná na léta 
zde prožitá. Na akci byla pozvána i  
veřejnost, a tak mezi publikem, které 
zaplnilo sál do posledního místa, bylo 
mnoho kamarádů a spolužáků, se kte-
rými paní Merunková vyrůstala. Atmo-
sféra byla velice přátelská a emotivní.
Během téměř dvouhodinového pose-
zení jsme se z poutavého vyprávění 
dozvěděli mnoho zajímavostí z jejich 
profesního i soukromého života. Na zá-
věr nám prozradili, že v letošním roce 
oslaví 50. výročí sňatku. K tomuto vý-
znamnému jubileu jsme jim ze srdce 
popřáli vše nejlepší a po zaznění jejich 
zamilované písničky jsme se všichni 
rozešli s pocitem krásně stráveného 
odpoledne s milými lidmi, jakými paní 
Merunková a pan Hlavica bezesporu 
jsou.“

Ludmila Hlatká – fyzioterapeutka
foto Hana Lajnerová

Křeslo 
pro hosta

Z DOMOVA

Když se dva kamarádi, majitelé 
firem JP production a BEMA pro-
duction (www.superkoncerty.cz), 
rozhodli udělat něco pro zdravot-
ně postižené občany a v Ústecké 
ZOO udělali první ročník festiválku 
Cesta k nám, jistě netušili, že se 
dočkají desátého, velmi úspěšné-
ho, opakování. Záštitu nad tímto 
slavnostním ročníkem přijali prezi-
dent české republiky Miloš Zeman 
a hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.

Již čtvrtým rokem je festival spojený 
s oslavou svátku dětí, tedy Dětským 
dnem. Ne jinak tomu je i letos, ale 
s malou obměnou. Dětský den je až 
v neděli 1.června. Tedy po deseti le-
tech je tento festival rozdělený na dva 
dny.
A protože byl tento ročník jubilejní, 
sluníčko se rozhodlo po více než týdnu 
schovávání, vykouknout na svět a pro-
zářit vystoupení jednotlivých souborů 
z deseti zařízení v kraji Ústeckém.  
Pro všechny, účinkující a návštěvní-
ky byla  připravena spousta dopro-
vodných programů hlavně pro děti, 
nechyběly ani skákací hrady, kolo-
toče, houpačky, střelnice, malování 
na obličej, ani různé stánky se sou-
těžemi, záchranáři Ústeckého kraje 

a Policie ČR a stánky s občerstvením.
Festivalu Cesta k nám se zúčastni-
la řada sociálních zařízení Ústecké-
ho kraje. Domov pod Kuňkou Ráby, 
taneční country skupina Lucarino 
Dance z Domova Na Svobodě Čížko-
vice (www.lucarinodance.cz), hudební 
skupina Vega z DSP Skalice, Speciální 
základní škola, Mateřská škola a Prak-
tická škola Pod parkem v Ústí nad 
Labem, Divadelní skupina z Domova 
„Bez zámků“ Tuchořice, Domov pod 
Lipami Smečno, hudební skupina 
z DSP Litvínov a divadelní skupina Ter-
miti z DZR Terezín.
Jako hosté se na festivale představila 
taneční skupina Bílý zajíc Libocho-
vice (www.bilyzajic.com) s ukázkami 
Line Dance a pomyslnou třešničkou 
bylo vystoupení skupiny The Tap Tap 
(www.thetaptap.cz) – kapela složená 
z tělesně postižených studentů a ab-
solventů škol pražského Jedličkova 
ústavu. Byli přímo úžasní. Celý festival 
moderovala opět úžasná Inka Rybářo-
vá s klaunem Rybkou (www.inkaryba-
rova.cz). Od samého začátku to byli 
oni, kteří dokázali roztančit všechny 
přítomné a dobrou náladu udržet až 
do samotného konce o páté hodině 
odpolední.
Na prvním dni se dobře bavilo téměř 
na 2000 lidiček, pořadatelé právem 
zářili spokojeností. Akce se podařila, 
počasí skvělé, nálada účinkujících 
skvělá, vše klapalo téměř na minutu 
přesně. Patří jim díky všech zúčast-
něných. Pro účinkující bylo zajištěno 
malé občerstvení. Jen škoda, že to tak 
rychle uteklo, domů se všichni rozchá-
zeli strašně neradi..
V neděli  proběhlo v ústeckých Měst-
ských sadech pokračování dětské-
ho dne, vystoupil například  i Michal 
David revival a mnohé jiné soubory 
a skupiny. 

Jiří Růzha

CESTA K NÁM
V sobotu 31. května proběhl v Městských sadech v Ústí nad 
Labem desátý ročník festivalu pro zdravotně postižené s ná-
zvem Cesta k nám. 
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Cítíme se být vítězi nad přírodou, vládci 
planety? Během rychle plynoucích dní si 
téměř neuvědomujeme, nakolik potře-
bujeme živou přírodu a jak nám chybí, 
když se uzavřeme v domě. 
Leckdo má dojem, že mu spořádané 
procházky po cestičkách a mezi trávní-
ky parků a sídlišť stačí. Sotva stíháme 
doběhnout do práce, nakoupit, domác-
nost. Zaběhat si, vyjet na kole, budiž, ale 
můžeme si dopřát posilovnu nebo šla-
pat u televize. Leckomu z mladších roč-
níků to tak může připadat a sami radši 
dnes nejdou ani hlouběji do lesa, mimo 
cestičky. Jenže naši senioři vyrůstali ji-

nak a zvláště ti, kdo žili a pracovali na 
venkově, jsou s přírodním prostředím  
sepjatější. 
Neobjevuji Ameriku, vždyť například vliv 
živých tvorů na duševní rozpoložení lidí 
je známý, proto se rozvíjejí různé canis-,  
felino- a  jakékoliv další terapie. V domo-
vech pro seniory máme papoušky, mor-
čata, křečky, rybičky. Samozřejmě ne-
chybí ani živé květiny, alespoň tam, kde 
se není nutné obávat alergie. Máme tedy 
v domovech pokojové květiny, některé si 
s sebou přinesly nebo vypěstovaly klient-
ky, v létě na parapetech a kolem budov 
truhlíky plné muškátů a dalších záplav 
květů. Domovy mají zahrady, parky, vý-
hledy do zeleně. 
Zdálo by se, že tady nabídka širší být 
nemůže, i když víme, že si teprve ohma-
táváme různé možnosti, s čím vším lze 
pracovat, jak na co klienti reagují. Přímo 
u nás je přece příroda nadosah? Domov 
je blízko lesa, lidé sedají pod větvemi 
smrků a bříz, chodí na houby, dokonce 
i lidé s chodítkem se dostanou k borův-
čí. Mysleli jsme si tedy, že právě našim 
klientům nic přírodního nechybí. Znají 
spoustu rostlinek, vyprávějí nám o lé-
čivkách, jejich sběru, na procházkách je 
ukazují ostatním.
Jak jsem již zmínila, starší lidé vyrůstali  
jinak a jinde, než dnešní generace. Mno-
zí tvrdě pracovali v zemědělství nebo na 
vesnici jezdili k příbuzným, mnohem víc 
tábořili v přírodě, zahrádkařili, chovali 
domácí zvířata. 
Zároveň však i při besedách o vaření zjiš-
ťujeme rozdíly ve znalostech a použití 
koření, kde například tymián, bazalka, 
anýz a jejich vlastnosti nebo vůně nejsou 
všem někdejším hospodyním známé. 
Pozorujeme širokou paletu znalostí a 
potřeb, které se prolínají a a překvapují. 

Lidé se tu sešli z různých koutů světa a 
vrstev společnosti. Mají však společné 
jedno: ubíhající čas. Věk a nemoci je víc 
a víc omezují v pohybu i chuti k čino-
rodostem. Pozorujeme drobnosti, které 
nám napovídají, co jim chybí, jaký pod-
nět je zaujme. Využíváme těchto nápo-
věd k další práci.
Je to již několik roků, co nás překvapilo 
oživení staré dámy na vozíku. Na pro-
jížďce jenom spokojeně  sledovala okolí 
a najednou se natáhla ke keři u plotu. 
Rozeznala maliní a když ji pečovatelka 
přivezla blíž, nadšeně si otrhala několik 
větviček. Stejnými málo citlivými prsty, 
se kterými sotva vládla lžící. Bylo to pro 
nás velmi důležité, protože nám právě 
tahle paní zase jinak ukázala, jak dob-
ře lze  někoho „nachytat“, aby mu vůle 
a zvědavost pomohly překonat zdánlivě 
dané a trvalé potíže. 
Chodící  lidé si z lesa běžně přinášejí šiš-
ky, vzájemně si ukazují úlovky. Třeba ky-
tičku kopretin, hezky zbarvené podzim-
ní listí. To přece dělá každý z nás. Ale co 
ti, kterým je cesta znemožněná? Zvláště 
oni potřebují připomenout obyčejné 
rostlinky, svědky současného přírodního 
dění „tam venku“.  Můžeme si povídat o 
tom, co se děje  za oknem, ale není to 
stejné, jako když cokoliv zvenčí přijde až 
k posteli. 
Uvědomujeme si stále častěji rozdíl v 
tom, co jen pozorujeme, o čem si poví-
dáme a v tom, co můžeme hmatat, či-
chat, cítit. Je to znát především v době, 
kdy jen málokdo i z těch pohyblivějších 
klientů vychází ven. Při delším deštivém 
počasí, během zimy, ale také kdykoliv 
během nemoci, která člověka připoutá 
na lůžko. 
Co pomáhá? Jsou to maličkosti, které 
pečovatelům nedají moc práce. Ukazo-

NEJEN KYTKY 
ZA OKNEM

…Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, 
ta krmí slepice, ta peče cukroví. Ten 
umí to a ten zas tohle, a všichni dohro-
mady udělají moc… I takto by se dalo 
uvést hlavní téma aktivizační činnosti 
letošního roku pro uživatele sociál-
ních služeb našeho Domova.
Domov sociálních služeb Meziboří se 
nachází v rozmanitém prostředí ústec-
kého kraje, které se nabízí pro návště-

vy drobných farmářů, podnikatelů, fa-
rem a výroben. 
S uživateli Domova jsme si často klad-
li otázky ve věci stravování při našich 
společných schůzkách a tím vznik-
la myšlenka oslovit naše dodavatele 
ať už jen k besedě o výrobcích, nebo 
k prohlídce výrobny či ochutnávce. 
Stejně jako začíná den čerstvým vo-
ňavým pečivem, začala naše prv-

ní návštěva v janovské pekárně.
A jaké by bylo pečivo bez pořádného 
kusu masa, zapité tradičním českým 
mokem. Další zastávkou za ochutnáv-
kou byl zvolen dodavatel masných vý-
robků a výlet do Chrámu chmele v Žat-
ci, kde navštívíme nejenom muzeum 
chmele, ale také varnu. 
Sladkou tečkou pro uzavření prvního 
pololetí „ochutnávek“ bude návště-
va včelí farmy, která je plánovaná až 
na květen, za to s příslibem medobraní.
Nápadů je nespočetně a my se těší-
me na jejich realizaci a především 
na ochutnávky, neboť ne nadarmo se 
říká, že láska prochází žaludkem.

Lenka Růtová
Sociální pracovnice Domova 

sociálních služeb Meziboří, p.o.

TEN DĚLÁ TO 
A TEN ZAS 
TOHLE…
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vat poupata a květy všeho, co máme za 
okny, od vánočních kaktusů po clivie, 
zvednout je z parapetu a donést k lůžku, 
popovídat si. I samotné košatění, růst 
nových větviček a lístků pokojových kvě-
tin jsou pro zkušené pěstitelky zajímavé. 
Co když se v květináčích moc nového ne-
děje?  Stačí vzpomenout si ve svém vol-
ném čase, na procházce po louce, lese, 
u práce na zahradě, při které něco dáme 
stranou, ustřihneme, ale nevyhodíme. 
Maliní i s plody nebo hrozen rybízu se 
tak může dostat i k lidem na lůžku, luč-
ní květy do váziček na stolech v jídelně, 
kde je časem vystřídají ostříhané mušká-
ty, borové a a smrkové větvičky. Během 
zimy jakýmkoliv větvičkám ve váze po-
stupně začnou rašit lístky a lidé hádají, 
z jakého stromu jsou. Břízka? Líska? 
Vrba? Radost přinesou kočičky, sněžen-
ky, jakékoliv živé rostlinky.  
Nad rozkvetlou snítkou ze špendlíku (sli-
voň mirabelka) se jedna klientka poza-
stavila, že teprve, když denně přibývaly 
bílé kvítky, poznala, že to není nějaká 
taková ta hezká umělá ozdoba, co dnes 
bývá k dostání. Nikdy předtím  prý mira-
belku kvést neviděla. 
Uplatní se i kombinace s výrobky z vý-
tvarných činností, například narciska 
s větvičkou břečťanu, který se příliš roz-
bujel. Nebo její kontrast s břízkou před 
Velikonocemi. Radost přinese obdiv 
ostatních k tomu, co vytvořily šikovné 

ruce i celkové aranžmá, které papírovou 
kytičku rázem povyšuje.
U příliš aromatických květů stačí donést 
několik na přivonění, než ve váze ozdo-
bí terasu nebo altán. Kvetoucí šeřík je 
velice příjemný pro každého, kdo není 
alergický. Ponořit tvář do květů, pohla-
dit se  chladnými lístky, v tom se muži 
a ženy vůbec neliší. Jasmín a lilie bývají 
až nepříjemné, je nutné počítat s tím, že 
mohou v místnosti vadit. Po cestě kolem 
lůžek nakonec ozdobí terasu nebo altán. 
Naopak kočičky si každý rád osahá, zda 
jsou tak hebké, jak pamatuje, i ty si mno-
zí přikládají ke tváři – a hned se ptají  po 
jehnědách, zda už i ty nerostou. Kočičky 
a jehnědy přece patří k sobě. A co osení, 
už se zelená? To budou brzy Velikonoce!
Pozorujeme, jak se lidem vynořují v pa-
měti chvíle, kdy sami chodili na kočičky 
do vázy, na barborky, petrklíče, kolik še-
říku mívali kolem sebe. S překvapením 
zjišťují, že už  - kolik?  No, snad třicet 
roků to bude, co pán neměl nadosah bo-
rovou větvičku se šiškou.  A voní, i kou-
sek smůly je na ní, podívejte. Tohle asi 
bude nějaké obilí, viďte? Ale klásek to 
není – oves! Opravdu, tak ten jsem nevi-
děla, ani nepamatuju... 
Během programů pracujeme s větvička-
mi, s chvojím i oblázky. Když zdobíme 
májku, pálíme čarodějnice, chystáme se 
na  Velikonoce a Vánoce, připravujeme 
kytice na hřbitov... Snažíme se, aby živá 

příroda zůstala klientům nablízku po 
celý rok. 
U nás k MDŽ dostává každá klientka 
kvetoucí primulku, o kterou může dál 
pečovat. Snaží se i ty, které občas mávají 
rukou, že se o kytky moc starat neumějí. 
Později, na jaře a v létě, se mohou pře-
sadit ven. Když se dobře ujmou, potěší 
svými květy i v dalších letech.
Pro dobrou náladu a pohodu, pro dojetí 
a radost, pro všechno, co ani nebývá vyř-
čeno, ale  může být dokonce uzdravující, 
je každý nápad hodně důležitý. Opravdu 
stačí maličkosti, obyčejné věci – fungují 
zaručeně.

Hana Mudrová, 
sociální pracovnice 

Domova pro seniory v Hranicích u Aše

AKTIVIZACE

PANTER s.r.o.     140 00     Praha 4     B. Martinů 7      241 040 940     www.sennheiser.cz

Výhody pro klienty rezidenční péče:
- individuální hlasitost poslechu na pokoji nebo při společném sledování TV pořadů 

- zesílený zvuk přímo do uší klienta, ostatní nejsou rušeni

- bezproblémová diskrétní komunikace hůře slyšících klientů s lékařem 

 nebo personálem 

- snadná hygienická údržba a levný provoz s nabíjecími akumulátory 

Výhody pro zaměstnance rezidenční péče:
- současný poslech na sluchátka pro více klientů ze společného televizoru 

 vytváří klidné prostředí v kulturních prostorách

- snadné dorozumění s hůře slyšícími klienty

Jednotlivé  modely:
- Audioport A 200 – sluchátka s vestavěnými mikrofony pro usnadnění rozhovoru 

 nebo zkvalitnění zážitku z divadelního či fi lmového představení

- Set 840 TV – bezdrátový přenos zvuku televizoru nebo rozhlasu, individuální 

 zesílení hlasitosti

- Set 830 TV- cenově výhodná sada s infra přenosem, obdobná jako SET 840 TV

- Set 900 – kombinace přístrojů A 200 a SET 830 TV dohromady  pro zesílení 

 hovoru nebo pro bezdrátový přenos zvuku televizoru i rozhlasu  

Sluchátka pro klidnější 
práci v sociální péči 

Sennheiser je německý výrobce zvukové techniky se 70letou tradicí ve 

vývoji nejnovějších technologií a s dokonalým dílenským zpracováním. 

Prodává a servis zajišťuje PANTER s.r.o. výhradní zastoupení  značky 

Sennheiser pro ČR a Slovensko.
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VÝŽIVA SENIORŮ
Zuzana Kala Grofová, Nutriční a dietologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Univerzita Pardubice

Seniorská populace představuje znač-
ně heterogenní skupinu osob. Podle 
Světové zdravotnické organizace je pe-
rioda od 60 do 74 let života považována 
za rané stáří, 75 až 89 let za stáří a nad 
90 let za dlouhověkost.
Část seniorů se těší výbornému zdraví 
a setrvává v pracovním procesu. S pro-
dlužujícím se odchodem do důchodu 
je žádoucí, aby se tato skupina rozrůs-
tala a díky dobré výživě a zdravému ži-
votnímu stylu v průběhu celého života 
mohla pokračovat v práci. Již se ale dle 
klasifikace jedná o rané stáří. Seniorská 
populace je však také častěji zatížena 
nemocemi, které s výživou přímo nebo 
nepřímo souvisí. Nejvýznamnější jsou 
nádorová a cévní onemocnění, diabe-
tes mellitus a jeho komplikace, obtížně 
se hojící rány včetně dekubitů, akutní 
zánětlivé choroby, pooperační  stavy 
a další. Při léčbě těchto nemocí je roz-
hodujícím způsobem ovlivněn výsledek 
nutričním stavem, v němž se pacient 
nachází. U seniorů se často jedná o ri-
ziko podvýživy nebo přímo podvýživu. 
Dalším důležitým momentem jsou změ-
ny provázející stárnutí, a to změny slo-
žení těla. S věkem totiž dochází k úbyt-
ku beztukové tělesné hmoty (zejména 
svalstva) a naopak ke zvýšení podílu 
tukové tkáně. Úbytek svalstva s sebou 
nese menší sílu, horší koordinaci po-
hybů i obratnost, poruchy udržování 
rovnováhy sklon k pádům. Je vlastně 
podstatnou syndromu geriatrické křeh-
kosti. Úbytek svalové hmoty spojený 
s věkem nazýváme sarkopenie. Její 
výskyt ve věkové skupině 60–69 let je 
9 % u žen a 13,5 % u mužů, zatímco ve vě-

kové skupině nad 80 let postihuje ženy 
v 16 % a muže v 29 %. 
Přetrvávajícím mýtem je myšlenka, že 
starý člověk už toho mnoho nepotřebu-
je. Opak je pravdou. U seniorů se značně 
zvyšuje potřeba bílkovin. Zohledňují 
to i nutriční doporučení: zdravý senior 
potřebuje 1,0–1,2 g/kg a den. Při nemo-
ci se potřeby obvykle ještě zvyšují na 
1,5 g/kg a den i více, zejména při hojení, 
zánětlivých onemocněních, po operaci 
nebo u protinádorové léčby. Onemoc-
nění jsou často provázena katabolis-
mem, který vede k dalšímu odbourává-
ní svalové hmoty. Velký důraz je proto 
třeba klást na kvalitu stravy a zvláště 
pak na dostatečný příjem kvalitních pl-
nohodnotných bílkovin. Dodat potřeb-
né množství je někdy obtížné zejména 
u osob s celkově nízkým perorálním 
příjmem stravy. Jen pro představu: 
100 g bílkovin obsahuje 5 velkých porcí 
masa nebo ryby, 3 l mléka nebo jogurtu 
(20 ks), 1 kg tvarohu, 0,5 kg tvrdého sýra. 
Nutný je přiměřený energetický příjem 
k udržování tělesné hmotnosti, bílko-
viny pro imunitu, hojivé a regenerační 
procesy, mikronutrienty pro svou zá-
sadní funkci v organismu. V literatuře se 
uvádí, že starší populace má velmi čas-
to nízké hladiny vitamínu C. U lidí nepo-
hyblivých, kteří nevycházejí ven nebo 
žijí v institucích, se může vyskytnout 
nedostatek vitamínu D. Vitamíny i sto-
pové prvky působí též jako antioxidan-
ty, tedy pomáhají likvidovat reaktivní 
formy kyslíku a dusíku. Souvislost mezi 
příjmem vápníku a stavem kostry stejně 
jako u železa a krvetvorby jsou zřejmé. 
Obvyklý energetický příjem je 25 až 

30 kcal/kg (celkově okolo 2000 kcal). 
Při zátěži a rehabilitaci opět potřebné 
množství stoupá.
Kromě pestré stravy hrají významnou 
roli modulová dietetika k obohace-
ní stravy, přípravky enterální výži-
vy k popíjení (sippingu), na lžičku 
nebo do sond. Přípravky k popíjení 
nebo na lžičku jsou vysokoenergetické 
a často i vysokoproteinové, jedná se 
o kompletní přípravky enterální výživy, 
obsahují též mikronutrienty. Nejčas-
tější formou enterální výživy u starých 
pacientů je kromě perorálních nutrič-
ních doplňků výživa do zavedené per-
kutánní endoskopické gastrostomie 
(PEG). Důvodem pro zavedení PEGu 
je neschopnost přijímat stravu per os 
a fungující zažívací trakt včetně žalud-
ku (stavy po opakovaných mozkových 
příhodách, operacích, těžké poruchy 
polykání). Do žaludku lze výživu po-
dávat v bolusech. Přípravky enterální 
výživy předepisuje nutriční specialista 
s licencí pro umělou výživu. Nutriční 
ambulance těchto specialistů lze na-
lézt na stránkách odborné společnosti 
(www.skvimp.cz). Enterální výživu lze 
podávat také přímo do tenkého střeva 
sondou nebo stomií. Výživu lze podá-
vat pouze kontinuálně, proto kromě 
vlastního přípravku potřebuje pacient 
také enterální pumpu a sety k podá-
vání, což zajišťuje nutriční ambulance. 
Výživa seniorů má svá specifika. Je 
však třeba zdůraznit, že i starý člo-
věk potřebuje kompletní výživu ob-
sahující všechny živiny. Pestrá stra-
va je základem. Hojně využívaná je 
výživa umělá, zejména enterální.

Česká alzheimerovská společnost vydala 
v loňském roce pozoruhodnou publikaci, 
která na našem trhu dlouho chyběla: nese 
název Bon appetit s podtitulem Radost z jíd-
la v dlouhodobé péči od autorů Jitky Zgoly 
a Gilberta Bordillona s doslovem Dany Hrad-
cové a fotografiemi Petra Králíka. 
Kniha vychází z bohaté zkušenosti s orga-
nizací stravování v domovech poskytujících 
dlouhodobou péči a měla 
by naučit své čtenáře, jak 
vrátit jídlu význam, jenž mu 
právem náleží. Seznamuje 
s řadou postupů, s jejichž 
pomocí lze stolování v pe-
čovatelských institucích 
proměnit v činnost budující 
společenské vztahy, podpo-
rující identitu a soběstač-
nost a zajišťující bohatou 
senzorickou stimulaci. Čte-
nář se díky této publikaci 

doví i to, jak poskytnout potravu nejen tělu, 
ale i duši. Program Bon appetit je totiž příno-
sem jak pro klienty, tak pracovníky v dlouho-
dobé péči. 
Autoři knihy – zkušená ergoterapeutka 
a uznávaný odborník na přípravu jídel 
a stolování, nabízejí čtenářům komplexní 
program na zlepšení stravování, využívající 
plně potenciálu této důležité aktivity v rámci 

dlouhodobé péče. 
Bohatě ilustrovaná knížka 
je rozdělena do dvanácti ka-
pitol, jež se zaměřují jednak 
na samotný prožitek stolová-
ní, související nejen s výbě-
rem pokrmů z jídelníčku, ale 
i se způsoby servírování jíd-
la, významem společenské-
ho styku během stolování 
anebo se samotným význa-
mem atmosféry, vytvářeným 
během jídla, neboť „péče 

o druhé může být zdrojem zoufalství i uspo-
kojení“… Proto je v dalších kapitolách věno-
vána značná pozornosti i prostředí jídelny, 
jídlům, která podáváme, podpoře soběstač-
nosti při krmení, plánování aktivit, jídlům 
„do ruky“, asistenčním a podpůrným techni-
kám, výcviku zaměstnanců a jejich motivaci. 
Nechybí ani nástin tréninkového programu 
Bon appetit a nakonec také užitečné recepty 
a slovníček kuchařských pojmů.
Tato publikace je nepochybně výbornou po-
můckou každého nutričního terapeuta, pů-
sobícího v zařízeních sociálních služeb, ať už 
jsou to domovy pro seniory anebo domovy 
pro osoby se zdravotním postižením a urči-
tě by neměla chybět jako užitečná příručka 
plná dobrých rad v žádném stravovacím 
provozu, jenž tvoří jídelníčky pro uvedenou 
klientelu, aby ti, kteří o ně pečují, co nejlépe 
rozuměli i stravovacím potřebám a možnos-
tem svých klientů.

(rw)

KNÍŽKA, KTERÁ BY VÁM NEMĚLA CHYBĚT

O významu radosti z jídla v dlouhodobé péči



Zaručený zdroj bílkovin 
v menším objemu

NOVINKA

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
www.nutridrink.cz
www.vyzivavnemoci.cz

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely.
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LEHKÁ INKONTINENCE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

SENI CARE – 3 KROKY KOMPLEXNÍ PÉČE O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

REGENERACE A AKTIVACE

STŘEDNÍ 
INKONTINENCE

Anatomicky tvarované vložné pleny a síťové kalhotky San Seni. 

Natahovací elastické kalhotky Seni Active Normal.

Anatomicky tvarované 

urologické vložky Seni Lady 

a Seni Man.

Mycí a výživovací tělová emulze 500 ml  |  Krémový gel 

300 ml NOVINKA  |  Hydratační šampon 500 ml NOVINKA,  

Čistící pěna 500 ml  |  Mycí tělový krém 3 v 1 950 ml,

Vlhčené ubrousky 80 ks  |  Vlhčené ubrousky 

sensitive 68 ks

Tělový balzám pro suchou pokožku 250 ml  |  Hydratační tělová emulze 

pro suchou pokožku se 4% ureou 500 ml  |  Krém pro suchou 

a zrohovatělou pokožku s 10% ureou 100 ml  |  Aktivující tělový gel 

s guaranou 250 ml,

Olej pro péči o suchou 

pokožku 150 ml.

NOVINKAA
NOVINKAA

Bella Bohemia s.r.o. /  Vlastibořská 2 / 193 00 Praha - Horní Počernice / T: +420 226 212 312 / F: +420 226 212 311 / www.seni.cz

TĚŽKÁ INKONTINENCE
Prodyšné plenkové kalhotky Super Seni, Super Seni 

Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro. 

Natahovací kalhotky Seni Active, 

Seni Active Plus a plenkové kalhotky pro děti Seni Kids.

1
krok 

2
krok 

SENI INKONTINENCE POD KONTROLOU

Aktivní život každý den

ÚČINNÁ OCHRANA
Ochranný tělový krém 

se zinkem 200 ml,

Ochranný tělový krém 

s argininem 200 ml

3
krok 
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