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POZVÁNKA na konferenci 
„Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“

r.č. ČAS KK/467/2016

Je nám potěšením Vás pozvat na naši konferenci věnovanou standardům v rámci stravovacích služeb. Letos se 
uskuteční již 11. ročník, který Vám přinese jistě neméně zajímavá témata jako v předchozích letech. 

Konference je určena pro vedoucí stravovacích provozů zdravotnických zařízení, hotelů, domovů pro seniory 
školních jídelen aj., ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem. Česká asociace sester souhlasí  
s přiznáním 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.321/2008 Sb. I letos každý účastník dostane certifikační  

osvědčení o absolvování konference. 

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36 (kongresový sál).

Termín konání:  25. října 2016 od 9:30 (prezence od 9:00). 
 Oficiální zahájení konference bude v 9:30 krátkým úvodem zástupci pořadatele.

Cena: • při platbě předem na účet 950 Kč/os.
 • při platbě v hotovosti na místě 1200 Kč/os.

Platba na účet musí být připsána do 21.10.2016. Číslo účtu: 197173510/0300, pro variabilní symbol si volejte na tel.: 261 220 540  
(pí Hauková), abychom platbu bez problémů identifikovali. Budeme účtovat storno poplatek 30 % z ceny vstupného, pokud bude  

přihláška zrušena  po 17. 10. 2016. Cena vstupného zahrnuje náklady na materiály, oběd a občerstvení.

Na konferenci je nutné se přihlásit. Přihlášky posílejte na adresu firmy HASAP Consulting, s.r.o.,  
Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 nebo na e-mail: hasap@hasap.cz. 

Více informací na tel.: 261 220 532.   

Na setkání s Vámi se těší za HASAP Consulting, s.r.o. 

PROGRAM
Programem provázejí  prim. MUDr. Vilma Benešová,  Miloš Žáček

Úvodní slovo pořadatele 
(9:30 –9:40)

1 Aktuální legislativa a postup při kontrolách stravovacích 
provozů z pohledu Státní veterinární správy 

 (9:45 –10:30)
 MVDr. Jan Váňa (ředitel Odboru veterinární hygieny  

a ochrany veřejného zdraví)

2 Správná výrobní praxe očima executive chef – praktické 
zkušenosti z nadnárodní společnosti 

 (10:45-11:30)
 Bc. Miroslav Kubec (prezident AKC ČR a WACS Continental 

Director for Central Europe)

3 Správné nastavení systému DDD v potravinářství a gast-
ronomii 

 (11:45 – 12:30)
 Michal David (ADERA s.r.o.)

PŘESTÁVKA – OBĚD od 12:30 

4 Nutriční hodnoty potravin a jejich vliv na strávníka 
 (13:30 –14:15)
 MUDr. Petr Tláskal, CSc. (vedoucí lékař Oddělení léčebné 

výživy FN v Motole)

5 Komunikace a rozvoj lidských zdrojů – vztah nadřízený  
x podřízený 

 (14:25 – 15:10)
 Aleš Pokorný (Krauthammer Czech Republic  s.r.o.)
 
6 Slosování vyplněných anketních lístků o ceny  
 (15:25 – 16:10)
 

Změna programu vyhrazena.
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když jsem před dvaadvaceti lety začína-
la svou pouť sociálními službami, byly 

mému synovi tři roky. Zařízení se jmenovalo 
ústav sociální péče pro mentálně postižené.
Poskytovali jsme péči padesáti tehdy obyva-
telům, „klukům“ s těžkým a hlubokým men-
tálním postižením. Průměrné věkové spekt-
rum klientů bylo kolem padesáti let. Nejstar-
šímu bylo šedesát a nejmladšímu třicet pět 
let. Mentální úroveň některých z nich byla 
na úrovni tříletého dítěte.
Neexistovaly standardy. V těchto zařízeních 
pracovaly sanitárky, zdravotní sestry, a po-

kud zařízení posky-
tovalo péči dětem, 
také vychovatelky. 
Vzdělávali jsme se 
formou seminářů, 
mohli jsme navštívit 
jiná zařízení v rámci 

stáže. Pracovali jsme všichni s nejlepším vě-
domím a svědomím, mnohdy jsme opravdu 
řešili situace intuitivně. Ale zdravý selský ro-
zum nenahradí moudra načtená z knih a zís-
kaná u zeleného stolu. Nejlepším učitelem 
byl a je sám život.
Převážná část dne v tomto zařízení byla za-
měřena na to, abychom klienty naučili, a za-
chovali u nich návyky, které si každý neseme 
ze své rodiny a jež jsou pro nás samozřejmos-
tí. Každý den byl jako z filmu „50x a stále po-
prvé…“ Občas jsem ráno neviděla rozdíl mezi 
naháněním syna do koupelny a naháněním 
některých klientů v práci do koupelny, aby 
si vyčistili zuby, uklidili po sobě nádobí, pře-
zuli se, když jdou ven, špinavé prádlo uklidi-
li na místo k tomu určené a ne do stolečku 
nebo skříňky.
Dny měli všichni naplněné činností, klienti 
i personál. Sbírali jsme s nimi bylinky, třídily 
se papírky, chodili jsme na vycházky.  
Za peníze z těchto činností jeli klienti na vý-
let. Udržoval se pozemek okolo domova. Pra-
covalo se v keramické dílně. Vymýšlely se ak-
tivity a programy. V zimě se hrabal sníh, aby 
se auto s rohlíky ráno vyškrábalo do kopce. 
Noční služba občas do kopce šlapala pěšky 
za bouřivého vítání klientů. 
Samozřejmě, že jsme také museli poskytovat 
odborné úkony, chystali a podávali léky, ved-
li dokumentaci. Kontroly našeho zřizovatele 
byly pravidelné a ne moc příjemné.
Přišel rok 2007, a s ním přišel zákon. Zákon 
o sociálních službách s prováděcí vyhláškou, 
která nám hezky mimo jiné vyspecifikovala 
standardy kvality a inspekce. 
Rázem bylo všechno to, co jsme až dosud dě-
lali a jak jsme to dělali, špatně. Klienti měli 
a mají ve svých domovech práva, o povinnos-
tech se nemluví. 
Tvorba standardů je šířením moru grafoma-
nie… Když vcházím do dveří s více jak jedním 
či dvěma papíry ozve se „bacha vrchní, už je 
to tady, ach jo, zase standardy“. 
Nikde nenajdete návod, jak by podle inspek-
torů měl standard vypadat, aby vyhovoval.  
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Jak vnímáte s postupujícím 
časem proměny naší pop-
-rockové scény a nastupující 
mladou generaci?
Těžká otázka. Ale myslím si, že 
dnešní mladí lidé, kteří chtějí 
zpívat, to mají v něčem jedno-
dušší, než měla moje generace. 
Technika obrovským způsobem 
pokročila, dnešní mladí lidé 
mají mnohem více možností 
vybírat si jakýkoliv styl, a když 
chtějí prorazit i ve světě, mohou 
zpívat anglicky, což my jsme 
nemohli. Na druhé straně však 
mezi mladými zpěváky vzniká 
mnoho plagiátorů kopírujících 
známé světové zpěváky. Když 
ale mají zazpívat původní čes-
kou písničku s českým textem, 
tak jim to moc nejde. Anglic-
ky zpívat v Česku mohou tak 
jednu, dvě věci, ale měli by se 
spíš zaměřit na českou tvorbu. 
Většinou však umí zpívat dob-
ře, mají rozsahy, jsou skvělí, 
ale problém je v tom, že zpívají 
všichni stejně, a proto nemohou 
prorazit. Většina z nich nakonec 
skončí na muzikálových scé-
nách. Když má ale někdo talent, 
baví ho to, má vůli pracovat, ten 
má šanci obstát i v silné konku-
renci. V poslední době se také 
rodí hodně nových kapel. Také 
u nich záleží hlavně na tom, ja-
kou mají chuť přesvědčit lidi, že 

chtějí pracovat a koncertovat. 
To je totiž veliká dřina.“  

Má vůbec zpěvačka, která 
žije v takovém pracovním 
tempu jako vy, čas myslet 
na stárnutí? 
(Smích.) Čas na stárnutí tedy 
opravdu nemám, ale cítím to. 
Tělo se totiž vždycky přihlásí 
samo. Proto člověk musí dě-
lat všechno s ohledem na věk 
a trošku zvolňovat. Dnes, když 
se vrátím z koncertu, bolí mě 
celé tělo a musím trochu odpo-
čívat. A cvičení? To by mě dora-
zilo úplně. Užívám si raději klí-
dek doma, když se můžu trochu 
natáhnout anebo vyrazit ven 
na procházku s pejsky.  

Máte nějaký svůj ideální  
recept na to, jak se  
udržovat ve formě  
a nabíjet se energií?
Žádný ideální recept asi ne- 
existuje. Ale stačí, když chvilku 
nezpívám a odpočívám, mám 
bazén s vířivkou, kde mohu re-
laxovat… Hlavně si nedělám 
žádné násilí. Před časem jsem 
si koupila nějaké stroje na cvi-
čení, ty ale zatím většinou za-
hálejí. Snažím se trochu víc 
dbát na jídelníček, jíst víc ovoce  

Zpěvačka Věra Špinarová, kterou osud obdařil fenome-
nálním hlasem, je stálicí české hudební scény od počát-
ku sedmdesátých let minulého století. Těší se neutucha-
jícímu zájmu širokého publika všech věkových genera-
cí, o čemž svědčí i vyprodané koncertní sály při jejích 
turné. Nechce se ani věřit, že s ohledem na věk už patří 
mezi seniory a letos v prosinci oslaví neuvěřitelných 
šedesát pět let... Ale to nebyl jediný důvod, proč jsme ji 
požádali o tento rozhovor. 

Má 
pouť...přiznává zpěvačka 

Věra Špinarová

Pokračování na str. 11

Rodina 
pro mne 
znamená 
všechno,

Pokračování na str. 7
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Co to bude znamenat pro posky-
tovatele pobytových služeb? 
Jaké nové povinnosti jim novela 
přinesla?
V prvé řadě bych chtěl podotknout 
jeden ze základních předpokladů, 
proč se vůbec zabýváme sociálními 
službami, a tím je klient! Novela, kte-
rou jsme připravili, se tedy primárně 
orientuje na klienta, na jeho práva 
a bezpečí. Pro poskytovatele to bude 
znamenat určité změny v práci s kli-
enty, kteří nejsou schopni samostatně 
jednat. V prvé řadě se jedná o povin-
nost vést evidenci osob, za něž uza-
vřel smlouvu opatrovník nebo obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. 
Poskytovatel si bude dále muset na-
stavit vnitřní procesy pro řešení situ-
ací, kdy klient projeví nesouhlas s po-
bytem v zařízení, to znamená způsob 
zaznamenávání těchto situací, jejich 
vyhodnocování, role jednotlivých pra-
covníků, způsob předávání informací, 
způsob informování soudu. S novými 
postupy budou muset být všichni do-
tčení zaměstnanci prokazatelně se-
známeni, ale to jsou již procesy, které 
nyní známe v rámci standardů kvality 
sociálních služeb. 

Poskytovatel má povinnost vést 
evidenci osob, za něž uzavřel 
smlouvu opatrovník nebo obecní 
úřad s rozšířenou působností. 
Zároveň musí evidovat projevy 
vážně myšleného nesouhlasu 
s pobytem. Jak doporučuje MPSV 
hodnotit „vážně míněný nesou-
hlas“? Jaké má znaky či charakte-
ristiky? 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
v současné době pracuje na doporu-
čeném postupu, který problematiku 
detailněji rozvede. Tento metodický 
postup pak bude závazný pro posky-
tovatele, ale i inspektory sociálních 
služeb.

Projevy nesouhlasu obecně a projevy 
vážně míněného nesouhlasu jsou vel-
mi individuální a nezastírám, že bude 
obtížné je vyhodnocovat. Je třeba 
zmínit, že nejde jen o slovní vyjádření 

nesouhlasu, ale může jít např. o poku-
sy o útěk ze zařízení, odmítání stravy 
apod. Toto chování však zároveň ne-
musí znamenat, že klient nesouhlasí 
s pobytem v zařízení, může jít o projev 
nespokojenosti se stravou, nedostat-
kem či nastavením volnočasových 
aktivit. 
Ke každému klientovi je proto třeba 
přistupovat individuálně, a vyhodno-
covat jeho případný nesouhlas s po-
skytováním služby na základě zna-
losti jeho chování v jiných situacích, 
jeho schopností, jeho způsobů ko-
munikace a dalších okolností. Věřím, 
že většina poskytovatelů sociálních 
služeb toto již realizuje, ale nevědí, co 
si počít s tím, když klient nesouhlasí 
s umístěním ve službě i přes odpor 
opatrovníka. Setkáváme se i s tím při 
inspekcích a tyto situace jsou velmi 
obtížné pro všechny. Proto jsem rád, 
že se podařilo tuto novelu schválit. 

Zákon se týká pouze smluv uza-
vřených opatrovníkem, nebo se 
týká i uživatelů, kteří uzavřeli 
smlouvu sami, ale postupně již 
nejsou schopni právně jednat 
a vypovědět smlouvu? 
Novela směřuje na všechny osoby, kte-
ré využívají pobytovou sociální službu 
a které nejsou schopny samostatně 
jednat, bez ohledu na to, jestli tato 
osoba uzavřela smlouvu sama nebo 
v zastoupení opatrovníkem či obec-
ním úřadem obce s rozšířenou působ-
ností.

V případě identifikování proje-
vu vážně míněného nesouhlasu 
s poskytováním pobytové soci-
ální služby je poskytovatel této 
služby ve lhůtě 24 hodin od pro-
jevu povinen oznámit soudu tuto 
skutečnost. Jakou formou to má 
poskytovatel provádět a co bude 
poskytovatele čekat při šetření 
nepřípustnosti držení v sociál-
ních službách?
Forma předání informace soudu není 
zákonem stanovena. Je možné vyu-
žít elektronickou podatelnu, datovou 
schránku, osobně doručit písemné 

oznámení či osobně ústně učinit 
oznámení na podatelně místně pří-
slušného soudu. Vždy je třeba, aby 
měl poskytovatel potvrzení o odeslá-
ní zprávy, tedy např. kopii oznámení 
s identifikací data přijetí oznámení 
soudem. Veškeré potřebné kontak-
ty jsou dostupné na stránce https://
ispis.cz/soudy.

Soud je poté povinen věc projednat 
a rozhodnout nejpozději do 45 dnů 
ode dne zahájení řízení. Soud prove-
de důkazy potřebné pro posouzení 
přípustnosti dalšího držení člověka 
v zařízení sociálních služeb. Za tím-
to účelem má možnost vyslechnout 
umístěného člověka, ošetřujícího 
lékaře, zaměstnance v zařízení soci-
álních služeb, a další osoby, o jejichž 
vyslechnutí daný člověk požádá. 

Soud dále vyzve osoby vykonávající 
odbornou činnost v sociálních služ-
bách k podání písemné zprávy, jejímž 
obsahem jsou zejména informace 
o podmínkách a okolnostech držení 
v zařízení sociálních služeb, včetně 
hodnocení, zda nezbytnou péči o člo-
věka lze zajistit mírnějším a méně 
omezujícím opatřením. 

V rámci řízení má i státní zastupi-
telství určitá oprávnění, na které by 
měl být poskytovatel připraven. Může 
být například požadován vstup v kte-
roukoliv dobu do zařízení sociálních 
služeb, rozhovor s klienty bez přítom-
nosti jiných osob, nahlížení do doku-
mentace a další. 

Klient i poskytovatel sociálních slu-
žeb jsou účastníky řízení, mohou tedy 
navrhovat důkazy, které by měl soud 
provést, i podávat odvolání.

Jak má poskytovatel postupovat 
v případě, kdy soud vysloví, že 
další držení v zařízení sociálních 
služeb je nepřípustné?
Pokud soud rozhodne, že držení v za-
řízení sociálních služeb je nepřípust-
né, doručí rozhodnutí do 24 hodin 
klientovi, dále jeho zástupci, opatrov-

Od 1. srpna 2016 nabyla účinnosti novela zákona o sociálních službách a zákona o zvlášt-
ních řízeních soudních. Kromě jiného řeší tato novela tzv. detenci v sociálních službách, 
tedy poskytování sociálních služeb bez souhlasu uživatele. Na podrobnosti se redakce 
zeptala Mgr. Davida Pospíšila, ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociál-
ního bydlení.

Novela více chrání 
zájmy klientů
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níkovi pro řízení, posky-
tovateli sociálních služeb 
a dalším subjektům. 

Poskytovatel v součinnos-
ti s opatrovníkem ukončí 
poskytování sociální služ-
by v nejkratším možném 
termínu. Opatrovník nebo 
obecní úřad obce s rozší-
řenou působností má po-
vinnost zajistit jinou od-
povídající sociální službu 
nebo jinou formu pomoci. 

Plnění povinnosti vést 
evidenci podle § 91c je 
novou součástí před-
mětu inspekce posky-
tování sociální služby. 
V případě, že poskyto-
vatel uvedenou evi-
denci nevede, jedná 
se o správní delikt, 
za který bude uložena 
pokuta do 20 000 Kč.  
Když některý poskytovatel ne-
bude projevy uživatele vyhodno-
covat jako vážně míněné nesou-
hlasy, nepovede tedy o nich ani 
evidenci a inspekce nemá co 
kontrolovat. Není toto ustanovení 
bezzubé?
Nové ustanovení nepovažuji za bez-
zubé. V první řadě je důležité, že se 
toto téma do zákona dostalo, že je to 
oblast, kterou poskytovatelé budou 
muset řešit, zamýšlet se nad ní. Opět 
se zde vracím k tomu základnímu, pro 
koho jsou sociální sužby poskytovány, 
a to je klient.
Inspekce poskytování sociálních slu-
žeb má navíc metody, kterými může 
odhalit, zda poskytovatel plní či ne-
plní tuto povinnost pouze formálně, 
anebo reálně zjišťuje potřeby a přání 
klienta.

Součástí novely je zvýšení pří-
spěvku na péči o 10 %. Obsahuje 
novela i další úpravy PnP nebo 
řízení o něm?
Novela obsahuje i úpravu postupu 
řízení o příspěvku na péči v přípa-
dech, kdy je žadatel o příspěvek 
na péči hospitalizován ve zdravot-
nickém zařízení lůžkové péče u jed-
noho nebo postupně více poskyto-
vatelů zdravotních služeb následné 
nebo dlouhodobé lůžkové péče pro 
tutéž nemoc nebo úraz trvající ne-
přetržitě déle než 60 dnů. Tato část 
novely směřuje k co nejrychlejšímu 
posouzení závislosti a jejího stup-
ně, aby osoba získala nárok na vý-
platu příspěvku na péči co nejdříve 
po propuštění ze zdravotnického 
zařízení lůžkové péče. Proto byly 
změněny některé procesní postupy, 
oblast sociálního šetření, žadatelům 
i příjemcům příspěvku přibyly někte-
ré nové povinnosti.

Váš odbor dlouhodobě vyvíjí tlak 
na tzv. neregistrované poskytova-
tele. Jak novela přitvrdí v oblasti 
poskytování služeb bez přísluš-
ného oprávnění? Jak může nové 
kontrolní oprávnění krajských 
úřadů přispět k lepšímu prokazo-
vání, že jsou poskytovány nere-
gistrované sociální služby?
Velmi mne mrzí, že tyto služby existu-
jí, zejména i z lidského hlediska. Kdy 
osoby, které se nemohou bránit nebo 
rodiny, které se dostávají do svízelné 
situace, kdy se již nemohou starat 
o svého blízkého, se stávají rukojmí-
mi těchto firem nebo fyzických osob. 
Když hovořím s kolegy z jiných zemí 
Evropské unie, tak tuto situaci, se 
kterou se musíme vyrovnávat, vůbec 
nechápou. 
V prvé řadě se zvýšila pokuta 
za správní delikt za poskytování soci-
álních služeb bez oprávnění z 1 mil. 
na 2 mil. Kč. Nelegální služby jsou 
v mnoha případech provozovány 
primárně za účelem zisku, majitelé 
těchto zařízení odebírají „klientům“ 
příspěvek na péči či další dávky a fi-
nanční prostředky, nezajišťují jim 
však adekvátní péči. Cílem zvýšení 
pokuty je odradit dotčené subjekty 
od těchto nekalých praktik, výše po-
kuty musí být tak velká, aby se toto 
jednání nevyplácelo.
Novela také umožnila, aby krajský 
úřad mohl kontrolovat i osoby, u nichž 
je oprávněné podezření, že poskytují 
sociální služby, aniž jim bylo vydáno 
rozhodnutí o registraci. Do současné 
doby tuto pravomoc neměl. Obě opat-
ření, doufáme, umožní lepší a efektiv-
ní kontrolu nelegálních služeb. 

Jak jste s konečným zněním nove-
ly spokojen? Musely být učiněny 
nějaké ústupky? 

S konečným zněním no-
vely jsem velmi spokojen. 
Poskytování sociálních 
služeb je oblast, v níž pro-
sazují zájmy různé skupi-
ny - klienti, poskytovate-
lé, kraje, obce apod. Není 
jednoduché najít shodu 
v zamýšlených opatře-
ních. Proto mám radost, 
že se nám v této novele 
podařilo prosadit většinu 
námi navržených řešení, 
která budou více chránit 
zájmy klientů. 

Jaké jsou nejbližší úko-
ly vašeho odboru?
V současné době pracu-
jeme na několika důle-
žitých oblastech. Velmi 
složitým úkolem je zákon 
o sociálním bydlení. Je to 
oblast, která se systema-
ticky, účelově a dlouhodo-
bě odkládala, zejména ze 

strany ministerstva pro místní rozvoj. 
Bohužel se s odmítáním tohoto záko-
na setkáváme stále. Není to jen ideolo-
gický, ale věcný souboj. Primárně nám 
jde opět o naše občany. Neřešení do-
stupnosti nájemného bydlení, které je 
v okolních zemích normální, způsobilo 
vznik ghett a vyloučených lokalit, ale 
taky nedostupnost bydlení pro mladé 
rodiny, zdravotně postižené nebo se-
niory. Již dnes se setkáváme s mnoha 
lobbystickými skupinami, které dělají 
vše proto, aby zákon nebyl přijat. 
Druhým velkým úkolem je systémová 
novela zákona o sociálních službách, 
která v nejbližších dnech půjde do me-
ziresortního připomínkového řízení.  
Cílem návrhu je především zpřehled-
nění a zjednodušení systému sociál-
ních služeb, specifikace určitých usta-
novení tak, aby neumožňovala dvojí 
výklad. Novela se dotkne téměř všech 
oblastí zákona, zejména druhů soci-
álních služeb, registrace, kvality soci-
álních služeb. K této novele nás čeká 
ještě mnoho práce a vyjednávání 
i ústupků, ale jsem přesvědčen, že vý-
sledná verze bude vyhovovat všem do-
tčeným stranám, respektive, že bude 
mít pozitivní dopad na klienty.
Třetím úkolem je i profesní zákon 
o sociálních pracovnících. V součas-
né době dokončujeme věcný záměr, 
který půjde znovu na legislativní radu 
vlády, a doufám, že bude návrh schvá-
len. I zde jsme museli udělat hodně 
ústupků, ale jak je vidět, když projed-
náváme nebo připravujeme jiné záko-
ny, tak oblast sociální práce se stále 
častěji otevírá. Zákon, který by tuto 
profesi zaštiťoval, nám stále chybí. 
Tento rok bude tedy pro mě a pro můj 
tým velmi náročný. 

Děkujeme za rozhovor.
Lenka Kaplanová
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Poskytovatelé pobytových 
sociálních služeb a tzv. 
detenční novela
Dne 1. 8. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních říze-
ních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
Přestože tento zákon přináší i další změny zákona o sociálních službách, nejrozsáhlejší změny 
se týkají poskytování sociálních služeb bez souhlasu zájemce/uživatele služby, z tohoto důvodu 
se pro tuto novelu také používá označení „detenční novela“, takto bude v tomto článku rovněž 
označována.

Detenční novela přináší nové povin-
nosti poskytovatelům sociálních slu-
žeb, ale rovněž obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností a opatrovní-
kům, pokud uzavírají smlouvu o po-
skytování pobytové sociální služby. 

Jaké změny nastaly v uzavírání 
smlouvy o poskytování pobytové 
sociální služby?
Detenční novela zasahuje do procesu 
uzavírání smlouvy v případě, že je uza-
vírána smlouva o poskytování pobyto-
vé sociální služby v zařízení sociálních 
služeb, a to pouze v situaci, kdy smlou-
vu za budoucího uživatele sociální 
služby uzavírá obecní úřad obce s roz-
šířenou působností nebo opatrovník. 
Změny v procesu uzavírání smlouvy 
se více týkají právě těch subjektů, 
které uzavírají smlouvu za budoucího 
uživatele služby. Naopak k žádné změ-
ně nedochází v případě, kdy smlouvu 
uzavírá za uživatele obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, ale jde o po-
skytování terénní či ambulantní soci-
ální služby. 

Pokud poskytovatel pobytové sociální 
služby při jednání se zájemcem o služ-
bu zjistí, že zájemce není vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu schopen 
sám jednat a současně nemá zákon-
ného zástupce (tuto informaci nej-
častěji ověřuje poskytovatel dotazem 
u rodinných příslušníků), je nezbytné, 
aby při uzavírání smlouvy byl zastou-
pen obecním úřadem obce s rozšíře-
nou působností (§ 91 odst. 6 zákona 
o sociálních službách). Na obecní 
úřad obce s rozšířenou působností se 
může obrátit přímo poskytovatel so-
ciální služby nebo rodinní příslušníci 
zájemce o službu. 

Pokud jsou splněny podmínky zastu-
pování zájemce o službu obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností 
či je zájemce o služby omezený ve své-
právnosti pro právní jednání uzavírání 

smlouvy o poskytnutí sociální služby 
a je tak zájemce zastupován při uzaví-
rání smlouvy opatrovníkem (může jít 
i o situaci, kdy zájemce o službu sice 
není omezen ve svéprávnosti, ale má 
ustanoveného opatrovníka pro toto 
právní jednání), je nezbytné, aby obec-
ní úřad obce s rozšířenou působností 
nebo opatrovník postupovali podle no-
vého ustanovení § 91a zákona o sociál-
ních službách. Toto ustanovení hovoří 
o uzavírání smlouvy o poskytování po-
bytové sociální služby v zařízení sociál-
ních služeb. Je důležité upozornit, že 
terminologie užitá pro novelu zákona 
o sociálních službách není jednotná 
a ani shodná s terminologií pro nove-
lu zákona o zvláštních řízeních soud-
ních – v zákoně o sociálních službách 
se hovoří jak o pobytových službách 
v zařízeních sociálních služeb (§ 91a), 
tak o pobytových sociálních službách 
(§ 91b), zatímco v zákoně o zvláštních 
řízeních soudních pouze o zařízeních 
sociálních služeb – pro odlehčovací 
služby a sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče se však zařízení sociálních slu-
žeb nezřizují (§ 34 zákona o sociálních 
službách). Ustanovení § 91a výslovně 
hovoří o uzavření smlouvy o poskyto-
vání pobytové sociální služby v zaří-
zeních sociálních služeb, vylučuje tak 
při uzavírání smlouvy postup podle § 
91a u odlehčovacích služeb poskyto-
vaných pobytovou formou a u sociál-
ních služeb poskytovaných ve zdravot-
nických zařízeních lůžkové péče. Tato 
výluka však nemá, dle mého názoru, 
žádné opodstatnění, neboť se jedná 
o pobytové sociální služby (byť v přípa-
dě odlehčovacích služeb již z principu 
na dobu časově omezenou). Zastávám 
tak názor, že i uzavírání smlouvy o po-
skytování těchto pobytových sociál-
ních služeb by mělo podléhat stejným 
principům. Je tak nanejvýš vhodné 
postupovat vždy v případě sociálních 
služeb poskytovaných pobytovou for-
mou podle § 91a zákona o sociálních 

službách. Důležité je rovněž poukázat 
na fakt, že právní úprava nesměřuje 
pouze k pobytovým službám sociální 
péče, nýbrž obecně k pobytovým soci-
álním službám, tedy i službám sociál-
ní prevence, jsou-li poskytovány poby-
tovou formou. 

Obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností nebo opatrovník tak podle 
již zmíněného nového ustanovení 
§ 91a zákona o sociálních službách 
musí zjišťovat, zda jsou splněny pod-
mínky pro možnost uzavření smlouvy 
o poskytování pobytové sociální služ-
by. Aby mohla být smlouva uzavřena, 
musí jít o situaci, 
1. kdy neposkytnutí okamžité pomoci 

při řešení nepříznivé sociální situ-
ace by v důsledku oslabení nebo 
ztráty schopnosti z důvodu nepříz-
nivého zdravotního stavu způsobe-
ného duševní poruchou ohrozilo 
život osoby nebo by jí hrozilo vážné 
poškození zdraví anebo by totéž 
hrozilo osobám v jejím okolí a sou-
časně

2. nezbytnou podporu a pomoc jí ne-
lze zajistit mírnějším a méně ome-
zujícím opatřením.

Splnění těchto podmínek však neově-
řuje poskytovatel sociální služby, ale 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností nebo opatrovník. Domnívám se, 
že není v kompetenci opatrovníka zjiš-
ťovat, jak bylo splnění obou podmínek 
ověřeno. Poskytovatel tak může (resp. 
musí) vycházet z premisy, že v přípa-
dě, pokud obecní úřad obce s rozší-
řenou působnosti nebo opatrovník 
smlouvu na konci kontraktačního pro-
cesu podepíše (uzavře), splnili všech-
ny povinnosti a ověřili splnění všech 
podmínek pro uzavření smlouvy.

I před nabytím účinnosti detenční 
novely nebyl správný postup, kdy po-
skytovatel pobytové sociální služby 
řešil uzavření smlouvy až v situaci, 

Redakčně kráceno,
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článek v plném znění a další podklady najdete na www.rezidencnipece.cz.

1 tak, aby podle obsahu písemnosti či ústního projevu zaznamenaného poskytovatelem sociální služby bylo dovoditelné, že se jedná o výpověď smlouvy 
– viz obecné požadavky na právní jednání definované občanským zákoníkem – zejména ustanovení § 555 a následující občanského zákoníku

2 tyto situace jsou řešeny ustanoveními § 559 a následujícími občanského zákoníku
3 k projevu vůle u právního jednání více např. in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 161
4 k tomu více např. ZGOLA, J. M., Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada, 2003, str. 55

když zájemce již byl fakticky uživa-
telem, tedy proces uzavření smlouvy 
o poskytování sociální služby probí-
hal až v okamžiku, když již člověk byl 
fakticky v pobytové sociální službě. 
Po nabytí účinnosti detenční novely 
však tento postup je zcela nepřija-
telný. Není možné, aby obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nebo 
opatrovník byli „nuceni“ k uzavření 
smlouvy s odůvodněním, že člověk 
už pobytovou sociální službu využívá. 
Splnění uvedených podmínek musí 
ověřovat před uzavřením smlouvy 
a před nástupem zájemce o službu 
do pobytové sociální služby.

Vážně míněný nesouhlas,  
a co s ním?
Poskytovatel pobytové sociální služby 
je detenční novelou více dotčen v situ-
aci, kdy člověk již sociální služby vyu-
žívá, ale projeví vážně míněný nesou-
hlas s dalším poskytování této služby. 

Podle ustanovení § 91b odst. 1 záko-
na o sociálních službách poskytovatel 
pobytové sociální služby v případě, 
kdy osoba, která není schopna vypo-
vědět smlouvu o poskytování pobyto-
vé sociální služby, projeví vážně mí-
něný nesouhlas s poskytováním této 
sociální služby, je povinen tuto skuteč-
nost písemně oznámit soudu.

Kdo je osobou, která není  
schopna vypovědět smlouvu?
Za osobu, která není schopna vypo-
vědět smlouvu, je nezbytné v první 
řadě považovat toho, kdo byl ome-
zen ve svéprávnosti v této oblasti. 
U této osoby se bude jednat o právní 
překážku vypovězení smlouvy (přes-
tože osoba je schopna fakticky výpo-
věď napsat, doručit apod.). Dále je 
za takové osoby nezbytné považovat 
osoby, které jsou fakticky neschopny 
vypovědět smlouvu (byť nebyly ome-
zeny v této oblasti ve svéprávnosti). 
V tomto případě bude překážkou vy-
povězení smlouvy zejména zdravotní 
stav osoby (neschopnost naformulo-
vat výpověď smlouvy1, napsat ji, do-
ručit příslušné osobě apod.). Může se 
jednat o situace mentálního postižení 
osoby, demence. Za osobu, která není 
schopna smlouvu vypovědět, nemůže 
být naopak považována osoba, která 
pouze není schopna výpověď napsat 
z důvodu např. tělesného postižení, 
ale je schopna svou vůli projevit2. 

Jde o projev vážně míněného  
nesouhlasu?
Komplikovanější bude posouzení, 
zda jde o projev vážně míněného 

nesouhlasu. Z použité formulace je 
zřejmé, že osoba v tomto případě 
musí učinit aktivní projev (nestačí 
tedy neučinění žádného projevu, 
jako je tomu v případě uzavírání 
smlouvy o poskytování pobytové so-
ciální služby). Současně však je zřej-
mé, že nemusí jít o nikterak „forma-
lizovaný projev“. V dané souvislosti 
lze rovněž vyjádřit domněnku, že 
nemusí jít o projev (vůle), který v pří-
padě posuzování právního jednání 
musí splňovat náležitosti (musí být 
dostatečně určitý, srozumitelný, po-
případě musí mít náležitou formu)3.

Je třeba uvést, že nelze vyjmenovat 
konkrétní znaky, které takový projev 
vážně míněného nesouhlasu musí 
splňovat, neboť půjde vždy o vysoce 
individuální posouzení, a to s ohle-
dem na schopnosti, dovednosti 
a možnosti konkrétní osoby. Bude 
vždy nezbytné přihlížet k používané 
formě komunikace. 

Při hodnocení projevu osoby je tře-
ba brát v úvahu, jak výrazně jsou na-
rušeny kognitivní schopnosti osoby, 
zejména schopnost úsudku a vhle-
du. Je tedy potřeba vyhodnocovat, 
zda osoba dokáže předvídat dů-
sledky svých činů, zda si uvědomuje 
změnu svých vlastních schopností, 
hodnotí se realisticky, jak přijímá 
pomoc4.

Projev může být učiněn verbálně, 
neverbálně či faktickým jednáním 
(např. sbalení vlastních věcí a při-
pravenost k odchodu z pobytové so-
ciální služby, opuštění služby s úmy-
slem se nevrátit zpět).

Oznámení soudu
Pokud poskytovatel pobytové sociál-
ní služby dospěje k závěru, že uživa-
tel projevil vážně míněný nesouhlas, 
musí tuto skutečnost oznámit do 24 
hodin soudu, v jehož obvodu se za-
řízeních sociální služeb, ve kterém 
osoba pobývá, nachází. Lhůtu 24 ho-
din je nezbytné počítat od okamžiku 
projevení vážně míněného nesou-
hlasu. Poskytovatel sociální služby 
musí ve svých postupech (vnitřních 
předpisech) nastavit mechanismy, 
kterými stanoví oprávnění a postu-
py k tomu, aby byla lhůta dodržena 
(možno však současně poznamenat, 
že právní předpisy nestanoví sankci 
za nedodržení lhůty; stanoví sankci 
toliko za nevedení evidence).

Oznámení soudu musí poskytovatel 
sociální služby odesílat vždy, když 

bude projeven vážně míněný ne-
souhlas. Může tak dojít k tomu, že 
poskytovatel bude každý den ozna-
movat soudu projevení vážně míně-
ného nesouhlasu. 

Co po projevení vážně míněného 
nesouhlasu?
Projevením vážně míněného nesou-
hlasu nekončí poskytování sociální 
služby. V případě, kdy vážně míně-
ný nesouhlas bude projeven poku-
sem o faktické opuštění služby, což 
není pro poskytovatele sociálních 
služeb nikterak neobvyklá situace, 
postupuje poskytovatel i po de-
tenční novele jako dosud. Uživateli 
se pokusí vysvětlí situaci, sdělí, že 
jeho nesouhlas bude oznámen sou-
du, který bude rozhodovat o tom, 
zda jsou splněny podmínky pro 
poskytování sociální služby i bez 
jeho souhlasu, a bude se snažit 
působit na uživatele tak, aby služ-
bu neopustil. Ani detenční novela 
však nedává poskytovateli sociální 
služby oprávnění omezovat člověka  
v pohybu. 

Poskytovatel sociální služby je povi-
nen vést evidenci o osobách, kterým 
poskytuje sociální služby na zákla-
dě smlouvy uzavřené obecním úřa-
dem obce s rozšířenou působností 
nebo opatrovníkem, pokud zájemce 
o službu neprojevil souhlas, a rov-
něž o situacích projeveného váž-
ně míněného nesouhlasu. Vedení 
této evidence je nově předmětem 
inspekce poskytování sociálních 
služeb a za její nevedení může být 
poskytovateli sociální služby ulože-
na pokuta do výše 20 tis. Kč. Další 
povinností poskytovatele sociální 
služby je povinnost informovat bez 
zbytečného odkladu toho, kdo uza-
vřel smlouvu, o oznámení projeve-
ného vážně míněného nesouhlasu  
soudu.

Podrobnější informace o detenč-
ní novele můžete najít v materiálu, 
který byl zpracován pro poskytova-
tele sociálních služeb, obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností a opa-
trovníky, a je k dispozici na webu 
Olomouckého kraje – https://www.
kr-olomoucky.cz/socialni-sluzby-le-
gislativa-cl-1432.html.

Zbyněk Vočka
Krajský úřad Olomouckého kraje, 

odbor sociálních věcí,  
a Ústav speciálně-pedagogických 

studií Pedagogické fakulty  
Univerzity Palackého
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V současnosti se do praxe sociálních služeb v ČR aplikuje proces výrazných změn ve způ-
sobu jejich financování.  Poskytovatelé sociálních služeb v poslední době musí prokazo-
vat dobrou orientaci ve finančních zdrojích, poskytovat služby kvalitně, ale ovšem také 
efektivně. 

Financování sociálních služeb a zkušenosti 
s vyrovnávací platbou

Jedním z určujících faktorů skuteč-
né úspěšnosti poskytovatele v mo-
derních podmínkách sociálních slu-
žeb je jejich zvládnuté financování. 
Vhodnou kombinací příjmů od uži-
vatelů, ze státních, krajských, obec-
ních zdrojů a z veřejného zdravot-
ního pojištění se naplňuje jedno ze 
zákonných východisek, a sice více-
zdrojové financování. Poskytovatelé 
aplikují v současnosti  tzv. režim po-
věření službou obecného hospodář-
ského zájmu a vyrovnávací platbu 
a je nutné, aby přijali za své i celou 
řadu dalších prvků změn ve způso-
bu financování.
Mezi možnosti realizace tzv. vy-
rovnávací platby patří např. do-
tace, dary, příspěvek zřizovatele 
na provoz příspěvkové organizaci 
a také veřejné zakázky. V aplikaci 
vyrovnávací platby poskytovatelé 
musí správně nadefinovat základ-
ní, fakultativní a navazující činnos-
ti poskytované služby a dále věcně 
správně klíčovat některé náklady 
a výnosy v kalkulaci vyrovnávací 
platby. Řada poskytovatelů se musí 
vyrovnat také s tzv. pověřením pří-
jemce a s financováním sociálních 
služeb podle rozpočtových pravidel, 
s problematikou uveřejňování smluv 
podle nového zákona č. 340/2015 
Sb. a současně také s aktuálním 
stavem právní a metodické úpra-
vy vytváření sítí sociálních služeb, 
a především pak se způsobem vy-
hlášení dotačního řízení příslušným 
krajským úřadem a s metodickými 
pokyny kraje k dotačnímu řízení.
Účelem této stati je úvaha nad ně-
kterými problematickými aspek-

ty aplikace § 101 a, a n. zákona 
č.108/2006 Sb., v platném znění, 
do praxe různých typů poskytova-
telů. Vyrovnávací platba v podstatě 
vytváří v sociálních službách nový 
fenomén. Těžko např. přesvědčit po-
skytovatele o tom, že nemají před-
cházející systém financování vůbec 
porovnávat s vyrovnávací platbou, 
zejména pokud poskytovatel např. 
v letošním roce obdržel nižší dotaci 
v porovnání s předchozími lety. 
Významnou roli hraje v nákladech 
poskytovatele např. ošetřovatelská 
a rehabilitační péče poskytovaná 
v pobytových zařízeních sociálních 
služeb všeobecnými sestrami v so-
ciálních službách (odbornost 913). 
V Domovech a zařízeních, která vy-
kazují výkony citované odbornosti, 
se poměrně často objevují potíže 
s výnosy od zdravotních pojišťoven. 
Podstatné je, že z dotace poskyto-
vatele není možné hradit mzdové 
náklady sester. Výnosy od ZP leckdy 
není možné v pobytových službách 
pokrýt mzdové náklady na zdravot-
nický personál, o nákladech materi-
álových ani nemluvě. U této skupiny 
poskytovatelů je nutné hledat fi-
nanční zdroje na platy sester uvnitř 
rozpočtu.
Naopak někteří poskytovatelé ne-
jen vykážou, ale současně obdrží 
od zdravotních pojišťoven finanční 
prostředky, kterými náklady na se-
stry i na materiál odbornosti 913 
plně pokryjí. V obou citovaných pří-
padech však vstupují náklady na se-
stry do vyúčtování nákladů služby, 
čímž se náklady na jednotlivé služby 
navyšují právě o zdravotnický per-

sonál. Kraje tedy kalkulují, hodnotí 
a posuzují náklady organizace jako 
celku, ale zdroje na pokrytí nákladů 
na sestry fakticky získají jen ti po-
skytovatelé „kteří umí vykazovat“. 
Současně však např. zařízení, které 
zaměstnává 10 všeobecných sester 
má mzdové náklady za I. pololetí 
roku 2500 tis. Kč, je krajem označe-
no za zařízení, které je výrazně nad 
nákladovým průměrem kraje a vy-
rovnávací platba, resp. dotace, je 
takovému poskytovateli zkrácena. 
Výnosy od ZP tedy značně deformu-
jí nákladovou i výnosovou stránku 
pobytových služeb. Kraje však tyto 
skutečnosti vůbec nezohledňují. 
Leckdy kraje samotné nastavují pra-
vidla pro „uznání“ nákladů, resp. 
výnosů z ošetřovatelské a rehabi-
litační péče zcela mimo konkrétní 
situaci v kraji. Mnoho poskytova-
telů totiž vůbec nedosahuje pláno-
vaných částek 3000 Kč na klienta 
ve III. a IV. stupni závislosti. Někteří 
poskytovatelé nejsou sto vykázat 
ani péči v objemu platby ze státního 
rozpočtu zdravotním pojišťovnám 
za tzv. „státní pojištěnce“, což činí 
870 Kč na klienta a měsíc. 
Kraje dále vůbec nesledují průměr-
nou úhradu ZP na klienta v PZSS 
v daném kraji a dále leckdy kraje pů-
sobí kontraproduktivně např. i tím, 
že ovlivňují vývoj úhrady pro kon-
krétní PZSS podle situace v sektoru 
zdravotnictví, v krajských či dalších 
zdravotnických zařízeních a radě-
ji ze svého rozpočtu dotují své pří-
spěvkové organizace namísto toho, 
aby se vyjednáváním se ZP zasadily 
o navýšení úhrad právě z veřejného 

zdravotního pojištění.
Některé podmínky pro PZSS 
stanoví kraje (ale i zdravot-
ní pojišťovny) takovým způ-
sobem, že v podstatě vůbec 
nezohledňují skutečnosti, 
že např. probíhá proces zvy-
šování průměrného věku 
uživatelů sociálních služeb 
v PZSS, klienti jsou tedy 
i více nemocní a mají vyšší 
potřebu ošetřovatelských 
i pečovatelských intervencí. 
Současné také stoupá jejich 
průměrný stupeň závislosti 
a poskytovatelé tedy v sou-
vislosti i se změnou cílové 

Ing. Bc. Jan Sembdner – absolvent oboru Veřejná správa a soci-
ální  politika na PEF ČZU. Od roku 2006 působil v několika zaří-
zeních pobytových sociálních služeb typu ÚSP jako ekonomický 
ředitel a vedoucí úseku sociální péče. Jeden rok působil jako vý-
konný ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v Tá-
boře. Tři roky na pozici ředitel příspěvkové organizace posky-
tující pečovatelskou a odlehčovací službu pro 1.500 uživatelů 
v hlavním městě Praze. V současné době je ředitelem příspěvko-
vé organizace, která poskytuje terénní a pobytové služby.
Rovněž působí jako konzultant procesů tvorby a zavádění stan-
dardů kvality v několika zařízeních sociálních služeb a jako 
lektor a konzultant sociálních služeb. Má rozsáhlé zkušenosti 
s ekonomikou řízení a managementem sociálních služeb. Je 
spoluautorem dvou manuálů tvorby a zavádění standardů kva-
lity a softwaru pro tvorbu, modifikaci a zavádění standardů 
kvality s názvem SQ WIN. Spoluautor knihy Sociální služby v ČR 
v teorii a praxi, Portál 2011. 
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skupiny ze seniorů na osoby např. 
s AD musí zvyšovat počty personálu 
a tím se i zvyšují náklady služeb.
V některých krajích dochází až k ne-
uvěřitelným rozdílům ve vyčíslení do-
tace pro PZSS, kdy na jednoho klienta 
služby domova se zvláštním režimem 
kraj vypočte dotaci v hodnotě 140 
000 Kč na rok a ve druhém zařízení, 
rovněž ve zřizovatelství malé obce 
(nedaleko vzdáleném) činí dotace 
pouze 60 000 Kč.
Stanovení tzv. povinného podílu zři-
zovatele na financování služby rov-
něž navozuje řadu komplikovaných 
situací, kdy např. příspěvek z rozpoč-
tu obce do 1000 obyvatel ve výši, kte-
rá by se rovnala 10 % provozního roz-
počtu PZSS se 150 klienty, může být 
pro takovou obec až likvidační, a to 
fiskálně, ale také ekonomicky. Kraje 
však vyvíjejí tlak takovým způsobem, 
že pokud jej obec nedofinancuje, 
bude PZSS na dotaci kráceno.
Za velmi důležitý je nutno považovat 

také způsob komunikace jednotli-
vých krajů s poskytovateli sociálních 
služeb. Zatímco na dotaci je uzavře-
na leckdy mnohastránková smlouva 
(smluvní vztah) tak k realizaci (na-
plnění) takové smlouvy se následně 
využívá naprosto nevhodná, spíše ne-
formální komunikace, např. prostřed-
nictvím e-mailové pošty, kdy úředníci 
kraje velice často nad rámec smluv-
ních ujednání vyžadují po poskyto-
vatelích plnění jiných mimosmluv-
ních záležitostí. Často spojují např. 
při domnělých nedostatcích dotační 
řízení daného roku s dotačním říze-
ním roku následujícího, takže, pokud 
„PZSS neuhradí bezodkladně leckdy 
velmi spornou částku plynoucí z jaké-
hosi průběžného vyúčtování daného 
roku, tak mu o stejnou částku bude 
krácena dotace v příštím roce“. Kra-
je tedy v agendě vyrovnávací platby 
a dotací pro PZSS mají značné rezer-
vy a v podstatě se celou problematiku 
učí. Stanovují různou míru regulace 

a usměrňují trh, ovlivňují tvorbu sítě 
a mají tedy přímý vliv na úroveň roz-
voje nejen ve vlastních organizacích, 
které samy zřizují, ale významným 
způsobem působí i na další skupiny 
poskytovatelů, přičemž také rozho-
dují o „míře privatizace, nebo počtu 
soukromých zařízení na území kraje“. 
Toto působení leckdy odporuje zása-
dám volného trhu. 
Závěrem je třeba zdůraznit, že byť 
pod tlakem trhu a složitějších pod-
mínek financování je nesmírně dů-
ležité neopomíjet význam respektu 
ke všem právům a oprávněným zá-
jmům našich uživatelů, který musí 
i v samotné praxi důsledně dodržovat 
všichni poskytovatelé, ať právnické 
osoby ve zřizovatelství územních cel-
ků, fyzické osoby, nebo podnikatelé, 
ale také zřizovatelé, tedy kraje. Kraje 
jsou totiž přímo odpovědné za rozvoj 
sociálních služeb na svém území.

Jan Sembdner

v.i.p.

Dokončení ze str. 1

přiznává zpěvačka Věra Špinarová

Rodina pro mne  
znamená všechno,

a zeleniny, ale když mi něco chutná, 
tak si neodepřu…

Co pro vás znamená rodina?
Všechno, naprosto všechno. Jsem 
typ, který lpí na rodině. Koupila 
jsem dům, aby se do něj mohli sjíž-
dět všichni moji nejbližší – syn s ro-
dinou, maminka i moje nejlepší ka-
marádka z dětství, Jarka z Brna, se 

kterou se znám už od mateřské školy 
a je mi stejně blízká, jako by to byla 
moje sestra. Rodina pro mě zname-
ná opravdu všechno.  

V jednom z rozhovorů jste se svě-
řila, že jste měla nejraději knihu 
Boženy Němcové Babička. Čím 
vás tak upoutala? 
Babičku Boženy Němcové jsme měli 
ve škole jako povinnou literaturu. Já 
ji tehdy opravdu poctivě celou četla, 

a když jsem dočetla poslední strán-
ku, chtělo se mi plakat. Měla jsem 
také takovou hodnou babičku, kte-
rou mi ta kniha připomněla.  Velmi 
jsem ji milovala pro její laskavost 
a moudrost. I proto mám ráda sta-
ré lidi. Jednou mě však překvapilo, 
když mě chtěl po jednom koncertu 
jakýsi starý pán přetáhnout holí, 
protože jsem prý nezazpívala jeho 
oblíbenou písničku J́ednoho dne 
se vrátíš́  z filmu Tenkrát na Západě, 
kvůli které prý na ten koncert šel. Při-
padalo mi divné, jak si někdo může 
přijít ´protrpět´ celý koncert jenom 
kvůli jedné písničce a pak je vzteky 
bez sebe, když ji neuslyší? Nechápala 
jsem, proč někdy dokážou být staří 
lidé tak zlí ze zcela malicherných dů-
vodů.     

Jak byste nejraději trávila své 
vlastní stáří? 
Dřív by mě asi nikdy ani nenapadlo, 
že budu ještě v pětašedesáti letech 
zpívat před narvanými sály anebo 
koncertovat na náměstích. Pokud mi 
to ale zpívá, chci koncertovat. Těším 
se na to. Možná bude těch koncertů 
s postupujícím věkem ubývat a pak 
se pomalu vytratím. Až si jednou řek-
nu, že už na pódium nevystoupím, 
tak to udělám. Ale ještě nevím, kdy ta 
chvíle nastane, a jsem ráda, že mám 
zatím dost energie, moje koncerty 
mají dynamiku a lidé na ně chodí. Je-
nom doufám, že včas rozpoznám, až 
mi síly začnou docházet a přijde čas 
skončit.

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: archiv Věry Špinarové 
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Předně je také třeba „opravit“ název 
inspekce. V ust. § 97 a násl. zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o sociálních služ-
bách“) je uváděn název „inspekce 
poskytování sociálních služeb“. 
Správněji by se mělo uvádět „in-
spekce poskytování pobytových so-
ciálních služeb“, protože tento seg-
ment sociálních služeb je inspekcí 
zatížen nejvíce. Ve značné míře 
byly pobytové sociální služby za 9 
let kontrolovány 2x a to bez zapo-
čtení následných neboli opravných 
inspekcí a inspekcí mimořádných, 
provedených na základě stížnosti. 
Zejména se to týká domovů pro seni-
ory, domovů se zvláštním režimem 
a domovů pro osoby se zdravotním 
postižením. Naproti tomu je zde cca 
70 % sociálních služeb, které neby-
ly za 9 let kontrolovány ani jednou. 
Na trhu sociálních služeb, kde v sou-
časné době působí 33 druhů sociál-
ních služeb, tak dochází nesporně 
k diskriminaci, kdy kontroly u am-
bulantních a terénních sociálních 
služeb probíhají celkově v menším 
rozsahu než u služeb pobytových. 
Inspekce poskytování sociálních 
služeb má řešit kvalitu sociálních 
služeb, přičemž je zcela zřejmé, že 
nebyla do současné doby odpoví-
dajícím způsobem vyřešena kvali-
ta inspekčního procesu. Pokud 

je tedy současný systém inspekcí 
nastaven „nekvalitně“, nelze pova-
žovat jeho výsledky měření kvali-
ty sociálních služeb za dostatečně 
validní a z hlediska financování, 
prostředky daňových poplatníků 
za efektivně vynaložené. 
Podle ust. § 99 zákona o sociálních 
službách, se kvalita sociálních slu-
žeb při výkonu inspekce ověřuje 
pomocí standardů kvality sociál-
ních služeb, přičemž žádné závazné 
výklady kritérií standardů kvality, 
které jsou zásadním prvkem pro 
zajištění objektivity nebo alespoň 
předvídatelnosti hodnocení otevře-
ných kvalitativních ukazatelů ne-
existují. Při inspekci tak stojí proti 
sobě dvě interpretace plnění obsa-
hu jednotlivých kritérií či subkrité-
rií standardů, jednak to je odborný 
názor poskytovatele a jednak to je 
odborný názor inspekce. Konfronta-
ce těchto interpretací nepřináší pro 
interpreta-poskytovatele objektivní 
hodnocení kvality, jím poskytované 
sociální služby a neurčuje tak systé-
mově další směr jeho práce, protože 
žádná stabilní „odborná“ inspektor-
ská interpretace neexistuje. Ztížená 
srozumitelnost a především sub-
jektivní vykladatelnost standardů 
má zásadní negativní vliv na výkon 
inspekční činnosti. Navíc je součas-
ný pojmový aparát částečně formu-
lován výlučně pro účely standardů 

samotných a uplatnění uváděných 
pojmů nezapadá do kontextu jiných 
legislativních norem (např. běžný ži-
vot, osobní cíl, dobrá praxe, apod.). 
Nastíněné problémy v inspekční čin-
nosti trvají již od počátku zavedení 
institutu inspekcí a dosud nebyly ni-
jak účinně řešeny. 
K markantním změnám v sociální 
legislativě by mělo dojít v průběhu 
roku 2017, kdy má být aplikována 
rozsáhlá novela zákona o sociálních 
službách. Je tedy otázkou, jakým 
způsobem se tyto změny dotknou 
standardů kvality a inspekcí. 

V PROVáDěNÍ INsPEKCÍ  
PřEtRVáVá NaDálE  
subJEKtIVIsmus,  
NEJEDNOtNOst  
a NEKOmPEtENtNOst

Subjektivismus v hodnocení kvality, 
nejednotnost realizace a nekom-
petentní přístup při inspekcích lze 
doložit konkrétními protokoly z in-
spekcí.1 A lze je prokázat na násle-
dujících příkladech: 
1) První příklad: Inspektoři „ani 
pořádně nevědí“, co mají kontro-
lovat a v praxi dochází mnohdy až 
k absurdním situacím, kdy je např. 
kontrolováno v domě s pečovatel-
skou službou označení uložených 
potravin v ledničce s tím, zda je před 
jménem uživatele uvedeno pan/

devět let 
inspekcí kvality

v českých sociálních službách
Ve dnech 17. až 19. 9. 2007 byla v Pardubickém kraji provedena první „ostrá“ inspekce kvality po-
skytování sociálních služeb v České republice. Od té doby sice prošel systém inspekcí několikrát 
organizační změnou, nicméně tyto změny neměly větší efekt z hlediska snížení subjektivismu 
hodnocení kvality a řešení nejednotnosti prováděných inspekcí. 

Malá glosa k inspekcím kvality
Již od samého vzniku ideje standardů 
kvality a inspekcí sociálních služeb 
jsem byl ostře proti. Tvrdil jsem, že 
tyto byrokratické postupy nepohnou 
s kvalitou sociálních služeb ani o píď 
a stanou se nástrojem otravujícím ži-
vot přetížených a špatně placených 
pracovníků sociálních služeb. Život 
ukázal, že jsem měl pravdu. Jenomže 
o zbytečnosti standardů kvality se ne-
smí mluvit, stejně jako o mnoha jiných 
věcech v této zemi. Neomarxistická 
byrokracie dokázala zavést stav, kdy  
v každé oblasti života platí jediný 
správný názor, od otázek migrace 
přes protiruské sankce až k těm nebo-
hým standardům kvality a inspekcím.
Připouští se pouze úvahy o vylepšení 
těchto byrokratických nástrojů. A pří-

padně se vyhodí několik milionů na 
zdokonalení standardů kvality a in-
spekcí. Na tyto peníze se samozřejmě 
vrhnou stejní lidé, kteří zmíněné po-
stupy připravovali. A ti si samozřejmě 
výnosný rybník nevypustí.
Kdykoliv se mi dostane do rukou ně-
jaká inspekční zpráva, uvědomím si 
dvě věci. Za prvé je zřejmé, že inspekci 
zajímají především papíry. Za druhé je 
patrný důraz na korektní vyjadřování. 
Jak říká prezident Zeman, korektní 
vyjadřování je jen zakrývání skuteč-
ného stavu věcí. Jak může korektní 
vyjadřování přispět ke zvýšení kvality 
sociálních služeb, není jasné. Vždyť 
mnozí stařečkové ani nepochopí, o 
čem je řeč. Co se změní, když budeme 
místo krmení říkat pomoc při podává-

ní stravy. Malé děti a někteří senioři 
jsou prostě krmeni. To je holý fakt, na 
němž korektní mluva nic nezmění. Ani 
se používáním slova krmení nijak ne-
narušuje důstojnost klientů. Neomar-
xisté obhajují svůj postoj výrokem, 
že se krmí zvířata a ne lidé. Hloupější 
zdůvodnění korektní mluvy se dá jen 
obtížně nalézt. Bylo by krásné, kdyby 
tito humanizátoři sociálních služeb 
sestoupili ze svých piedestalů a strá-
vili nějaký čas v zařízeních sociálních 
služeb a poznali tak skutečný život. 
Inspekční zprávy jim v tomto ohledu 
nic neřeknou. Ale to se samozřejmě 
nestane. Buzerovat lidi je zábavnější 
než zkoumat skutečný stav sociálních 
služeb.

Ing. Vladimír Hanzl

hyde paRk
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paní a pokud to uvedeno není, tak 
to je označeno jako kontrolní nález 
a je uloženo termínované opatření 
k odstranění. V tomto konkrétním 
případě se poskytovatele zastal i ve-
řejný ochránce práv. Jednoznačně 
to ukazuje, že inspektoři zkouší, „co 
jim ještě projde a co už ne“.
Druhý příklad: Poskytovatel pe-
čovatelské služby vedl jako fakul-
tativní činnost úkon pořízení foto-
kopie jídelního lístku (cena za 1 ks 
byla stanovena 2 Kč). Inspekční tým 
označil tuto skutečnost za v rozpo-
ru s morálním přístupem a žádal 
o zrušení. V tomto případě inspekce 
nepostupovala správně, její postup 
nebyl v souladu s metodickým mate-
riálem MPSV – „Doplňující materiál 
k Doporučenému postupu MPSV č. 
4/2013“, str. 10, kde je výslovně uve-
deno, že tento úkon patří do fakulta-
tivních činností. 
třetí příklad: Inspekce v protokolu 
vytýká poskytovateli, že má v domo-
vě pro seniory umístěného uživatele, 
který nesplňuje aktuální vymezení 
veřejného závazku (cílové skupiny). 
Přičemž poskytovatel doložil, že do-
tyčný uživatel byl do zařízení přijat 
ještě před působností zákona o soci-
álních službách. Ve většině domovů 
pro seniory je ubytován jistý počet 
uživatelů, kteří do domova nastou-
pili před účinností zákona o sociál-
ních službách, tedy do 31. 12. 2006 
a kteří se nemají kam vrátit a jejichž 
situaci ani nelze řešit jinou sociální 
službou. „Nález“ inspekce je v tom-
to případě neoprávněný resp. proti-
právní, protože nelze aplikovat účin-
nost právních předpisů zpětně, (viz 
zásada retroaktivity). 
2) Stejné situace (údajné naplnění/
nenaplnění konkrétního kritéria 
standardu kvality) jsou jednotlivými 
inspekcemi hodnoceny různě, a to 
nejen v rámci ČR, ale též v krajích 
a dokonce i v rámci několika sociál-
ních služeb u téhož poskytovatele. 
Když se poskytovatel ohradil a tuto 
skutečnost řádně doložil a námitko-
val, tak byly námitky zamítnuty s ná-
sledujícím odůvodněním – citace: 
„Ke kritice poskytovatele, že jiné in-
spekční týmy ve stejné věci vydaly 
jiná stanoviska, nezbývá než kon-
statovat – zákon o státní kontrole 
neumožňuje inspekčnímu týmu 
přihlížet k jiným skutečnostem, než 
jaké zjistí v průběhu konkrétní kon-
trolní činnosti. Přihlížet k nálezům 
jiných kontrolních skupin, zákon 
o státní kontrole rovněž neumožňu-
je a není jimi ani vázán“. 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, 
že ke znakům právního státu a mezi 
jeho základní hodnoty patří neoddě-
litelně princip právní jistoty. Jeho 
neopominutelným komponentem 
je nejen předvídatelnost práva, 
nýbrž i legitimní předvídatelnost po-

stupu orgánů veřejné moci (inspek-
ce) v souladu s právem a zákonem 
stanovenými požadavky. Inspekční 
orgán svým vyjádřením a následně 
i postupem tento princip právní jis-
toty jednoznačně popřel.  
3) Inspektoři kontrolují oblasti, 
ke kterým nemají patřičná zákon-
ná oprávnění, včetně speciálního 
vzdělání. Například hygienické 
podmínky, apod. K tomu je státem 
určen speciální kontrolní orgán 
– krajské hygienické stanice a jejich 
zaměstnanci splňující příslušné spe-
cifické vzdělání 
a odbornou způ-
sobilost. Jedná 
se o výkon státní 
správy při ochra-
ně veřejného 
zdraví. 
Ze standardu 
kvality č. 13, kri-
térium a) je na-
prosto zřejmé, že se jedná o velmi 
obecné vymezení této oblasti: „Po-
skytovatel zajišťuje materiální, tech-
nické a hygienické podmínky přimě-
řené druhu poskytované sociální 
služby…“. Co je to ta přiměřenost? 
Kdo to určuje, inspektor? 
Přičemž nutno zdůraznit, že tuto 
oblast právně upravuje zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související odbor-
ná legislativa. Pro tyto případy platí 
právní zásada – Lex specialis de-
rogat generali (zvláštní zákon ruší 
obecný): Zvláštní úprava, tj. užší 
právní norma, má přednost před 
úpravou obecnou, tj. normou širší. 
Tento kontravalentní vztah speciali-
ty a subsidiarity existuje mezi mno-
ha předpisy.

PRObÍhaJÍCÍ sOuDNÍ řÍZENÍ  
VE VěCI POstuPů a VýslEDKů 
ČINNOstI INsPEKCE 

V následujících příkladmo vybra-
ných oblastech pobíhá v současné 
době soudní řízení, ve kterém neby-
lo dosud vydáno konečné rozhodnu-
tí: 
1) Stát může ukládat povinnosti 
za splnění dvou ústavních podmí-
nek. Může tak činit na základě zá-
kona a v jeho mezích a současně 
za podmínky, že uložená povinnost 
nesmí popřít deklarovaná práva 
a svobody. Co do formy právního 
předpisu, může být povinnost ulože-
na jak ústavním zákonem, tak „běž-
ným“ zákonem. Má-li být povinnost 
uložena podzákonným předpi-
sem, tedy vyhláškou (která v tomto 
konkrétním případě obsahuje před-
mětné standardy kvality sociálních 
služeb), musí mít takový akt bezpro-
střední vazbu na prvotní normativ-

ní akt a na limity v něm obsažené. 
meze základních lidských práv 
a svobod se nesmějí stanovit, 
nebo upravovat v podzákonných 
právních předpisech. Obecné 
soudy jsou oprávněny samy posou-
dit soulad podzákonných právních 
předpisů, tedy vyhlášek aj., se záko-
nem a protizákonnou právní normu 
případně nepoužít. Shrnuto, tedy 
při neexistenci zákonného vymeze-
ní ukládání povinností je nutno vyjít 
z čl. 4 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb., 
Listina základních práv a svobod, 

ve znění pozděj-
ších předpisů, 
(dále jen „Listina 
základních práv 
a svobod“): „Po-
vinnosti mohou 
být ukládány to-
liko na základě 
zákona a v jeho 
mezích.“

2) Žádný všeobecně závazný právní 
předpis neupravuje obligatorní vý-
klad obsahu konkrétních standardů 
kvality sociálních služeb, a pokud 
takové ustanovení právního před-
pisu neexistuje, nemůže se jednat 
o kontrolní zjištění nedostatku 
v rámci procesu státní kontroly.
Pokud MPSV ve vyhlášce č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů, 
(Příloha č. 2), neprovedlo dostateč-
nou závaznou unifikaci jednotli-
vých kritérií standardů kvality, 
tak to je čistě problém státu, což 
nelze určitě přikládat k tíži adresáta 
veřejné správy, v tomto případě po-
skytovatelů sociálních služeb. V pra-
xi pak závisí na volné úvaze inspek-
tora, zda konkrétní situaci (písemné 
pravidlo, apod.) vyhodnotí jako do-
statečné nebo nedostatečné. Záleží 
pouze na subjektivní interpretaci 
inspektora, což je při výkonu státní 
kontroly nepřípustné. Inspekce tak 
svým dosavadním postupem poru-
šuje ust. § 2 a § 9 písm. a) zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zá-
kon o státní kontrole“). 
3) Používání zdrojů kontrolních zjiš-
tění – rozhovorů inspektorů se 
zaměstnanci a uživateli ( jako dů-
kaz pro kontrolní nález), bez dolo-
žení podepsaných zápisů s těmito 
osobami. Současný postup v pří-
padě získávání důkazů ze strany 
inspektorů – „výslechy“ uživate-
lů a zaměstnanců2 není prováděn 
v souladu s právem, z hlediska pou-
žitelného důkazu pro závěr inspek-
ce (státní kontroly). Z právních před-
pisů totiž jednoznačně vyplývá, že 
pokud je používáno nějaké tvrzení 
jako důkaz, je nutné jej prokázat, 
což lze doložit písemnou formou 
nebo přímou účastí všech účastníků 

Ztížená srozumitelnost  
a především subjektivní  

vykladatelnost standardů  
má zásadní negativní vliv  

na výkon inspekční  
činnosti.
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při výslechu konkrétní osoby (rozho-
voru), jejíž tvrzení se označuji jako 
důkaz. Dosavadní postup je ozna-
čují v rozporu s Listinou základních 
práv a svobod, zejména čl. 40 Právo 
na soudní a jinou právní ochranu.  
Zcela ponechávám stranou prová-
dění rozhovorů inspektorů s oso-
bami, které mají 
vysoký věk, jsou 
p o l y m o r b i d n í 
nebo u nich byla 
diagnostikována 
demence. Vůbec 
posouzení rele-
vantnosti, zda 
je možné tyto „svědecké“ výpovědi 
fakticky použít s ohledem na aktuál-
ní zdravotní stav dotyčného uživate-
le a zda je jeho případná „výpověď“ 
způsobilá osvědčit požadované sku-
tečnosti.
Apriori není vyloučená účelová inter-
pretace obsahu rozhovoru, záměrná 
manipulace faktů, či spekulativní 
závěry inspektorů při rozhovorech 
s uživateli (respondenty).3 
Uvedené oblasti představují pouze 
demonstrativní výčet aspektů, které 
negativně ovlivňují výsledky inspek-
cí poskytování sociálních služeb 
a poškozují tak poskytovatele. 
Je až s podivem, že tak velké 
množství poskytovatelů si nechá 
líbit „šikanu“ inspektorů ve smy-
slu akceptace jejich nezákonného 

postupu, když využití obrany pro-
střednictvím soudního řízení je 
stále spíše výjimkou. Pravomocná 
rozhodnutí v započatých soudních 
sporech budou mít nesporně vliv 
na proces inspekce a vedení dalších 
případných soudních sporů.
Nejsem zastáncem vyřizování spo-

rů soudní ces-
tou, ale jsou 
zde dva důvody, 
na které je třeba 
razantně reago-
vat. Prvním, že 
za devět let neu-
dělalo MPSV pro 

zlepšení procesu inspekcí téměř nic. 
A druhým důvodem je tolerování 
vážného střetu zájmů, kdy námitky 
proti protokolům z inspekce vyřizují 
stejní inspektoři, proti kterým ná-
mitky směřují, což má za následek 
to, že uznané námitky jsou zcela vý-
jimečné, spíše se pohybují v rovině 
„zázraku“. Absence nezávislého od-
volacího orgánu je dalším vážným 
nedostatkem systému inspekcí. 

V roce 2016 probíhají inspekce u po-
skytovatelů bez předchozího ohláše-
ní a není vypracován plán inspekcí. 
V praxi to přináší řadu problémů, 
např. v tom, že v průběhu inspekce 
dochází k omezení péče o uživate-
le – inspektoři provádí rozhovory 
se zaměstnanci, které často trvají 

i několik hodin. Nutno zdůraznit, že 
v rámci inspekce není poskytovatel 
povinen přikazovat přesčasové ho-
diny svým zaměstnancům a řešit 
tímto způsobem jejich „nedostateč-
nou“ přítomnost kvůli vedení roz-
hovorů. Paradoxně tak při inspekci, 
která má za cíl zvyšovat kvalitu služ-
by, dochází k nešetrným situacím 
ohrožujícím práva uživatelů, pra-
covníků a potažmo i poskytovatelů. 
Ze strany inspekce tak jednoznačně 
dochází k porušení ust. § 9 písm. b), 
zákona o státní kontrole. 

ZáVěR

Inspekce používá několik způsobů, 
jakými zjišťuje důkazy o kvalitě po-
skytované sociální služby, jedná se 
o: kontrolu písemných materiálů, 
pozorování a rozhovory s vedením 
poskytovatele, zaměstnanci a uži-
vateli. Přičemž dominuje kontrola 
písemných materiálů.4 Inspekce 
v podstatě funguje jako kontrola 
dokladová, v níž je podepsaný do-
kument chápán jako nejlepší doklad 
určité skutečnosti. Přičemž žádný 
dokument (metodika, směrnice, 
apod.) nikdy nemůže plně postih-
nout praxi a praxe se k předpisu 
bude vždy vztahovat jen částečně, 
protože se v ní objevují a vzájemně 
sjednávají další logické vazby a pra-
vidla. 

V našem zařízení proběhla inspekce 
už pětkrát. ta první se konala v sa-
mém začátku působnosti inspekci, 
a ač jsme „neprošli“, byla to jediná 
inspekce, která byla motivační, pod-
půrná a posunula nás dál. Každá dal-
ší inspekce byla horší a horší. 

Při jedné z inspekcí nám bylo vytknuto, 
že obchůdek, který provozujeme, nazý-
váme Kantýna, což prý evokuje továrnu. 
Mnoho našich klientů vskutku v továrně, 
či jak často říkají, ve fabrice pracovalo. 
Označení kantýna vzniklo naprosto 
spontánně, proč tedy nutit lidem Obchů-
dek, Potraviny nebo něco jiného. Konec 
konců je nyní trendem vytvářet v zaří-
zeních retro koutky, v jednom zařízení 
jsem viděla na chodbě píchačky a klien-
ti se jimi chlubili.  
Naprosto demotivující a vyčerpávající 
byla poslední inspekce v květnu letošní-
ho roku. Proti jejím závěrům jsme se od-
volali, marně, napsali stížnost na MPSV, 
rovněž marně. Dopis plný rozhořčení 
napsal na MPSV starosta obce, která je 
naším zřizovatelem. Také marně.
Bylo nám vytknuto, že nové klienty vy-
zýváme k nástupu. Správně je máme 
vyzvat k zahájení služby. Nikdy jsem 
nedostala otázku na zahájení služ-

by, každý se ptá, kdy může nastoupit.
Většina z nás určitě někdy někam na-
stoupila, do 1. třídy, do zaměstnání, 
do lázní anebo na místo ředitelky domo-
va důchodců. Nebo snad někdo zahájil 
ředitelování?
Bylo nám vytknuto, že nepřítomnost 
klienta vedeme jako dovolenou. Dle in-
spektorky je to nedůstojné - dovolovat 
pobyt mimo zařízení. Namítám, že kli-
ent zpravidla hlásí odchod na dovole-
nou, a my nepátráme, zda jde k příbuz-
ným nebo jede někam s cestovkou.
Bylo nám vytknuto, že klientům vyplácí-
me kapesné, což je dle paní inspektorky 
pejorativní, kapesné dostávají děti. 
Jedna z inspektorek údajně zaslechla 
pečovatelku vyjádřit se, že jde krmit. 
Používáme spojení „dopomoc při jídle“, 
ale je možné, že pečovatelka slovo krmit 
použila. Co ale opravdu pečovatelka 
dělá u člověka plně odkázaného na péči 
druhé osoby, jehož jediná aktivita při 
příjmu stravy je otevření úst a polknu-
tí?  Co opravdu pečovatelka dělá u paní, 
která má obě ruce v sádře? Krmí nebo 
dopomáhá? Není to trochu pokrytecké? 
A můžeme se vůbec zeptat, zda chce kli-
ent při koupeli umýt záda? Není to infan-
tilní či stigmatizující?
Perlička na závěr. Dvě předchozí inspek-

ce nám doporučily změnit Poslání. Vždy 
šlo o slovíčkaření, nahrazení pár slov 
jinými. Potřetí jsme už poslání nezmě-
nili a hájili se tím, že poslání je pro ve-
řejnost, pro zaměstnance, nikoliv pro 
inspekci. Po pravdě, nikdy se mě nikdo 
na Veřejný závazek a poslání nezeptal. 
Dostávám otázky, jak bude klient bydlet, 
kolik bude platit, ale na poslání se ptala 
vždy a pouze inspekce. 
Protože jsme doporučení inspekce ne-
akceptovali a poslání nezměnili, bude 
s námi zahájeno správní řízení!!!  Jsme 
zařízení, které bylo Českou alzheimerov-
skou společností jako první v republice 
certifikováno. Získali jsme Značku kva-
lity s vysokým bodovým ohodnocením. 
Pan prezident Horecký  naše  zařízení 
hodnotí jako v ČR nadstandardně kvalit-
ní.  Ale Poslání je Poslání, péči inspekce 
nehodnotí.
Co říct na závěr? Jen nám nakládejte. 
O slušnou pečovatelku nezavadíme, 
„díky“ vyrovnávací platbě jsme byli půl 
roku v mínusu. Bojíme se koupit pár 
skříní, zatímco někteří státní úředníci 
dostali odměny ve statisících.
Kam kráčí sociální služby?

Miroslava Barešová, 
ředitelka Domova důchodců Bystřany

hyde paRk

a ještě jednou k inspekcím

Absence nezávislého  
odvolacího orgánu je dalším 

vážným nedostatkem  
systému inspekcí. 
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V praxi tak klesá čas na přímou 
práci s uživatelem a narůstá čas 
na vyplňování různých papírů. Tato 
byrokratizace procesu poskytování 
sociálních služeb odvádí pracov-
níky od práce s uživateli a od toho, 
co vůbec považují za smysluplnou 
činnost, a je ve svém důsledku spíše 
kontraproduktivní. 
Je zde také určitá nevyváženost 
v tom, že na jedné straně jsou na po-
skytovatele sociálních služeb kla-
deny stále nové požadavky a úkoly 
(zvyšuje se i počet správních deliktů 
a výše pokut). Na druhé straně in-
spekce za svoji nekvalitní práci 
nenese patřičnou odpovědnost. 
Tuto disproporci je třeba co nej- 
rychleji řešit. Proces kontroly musí 
být vyrovnaný, pokud je po posky-
tovateli striktně vyžadováno, aby 
„všechno“ plnil, je nutné vyžado-
vat striktně po inspekci, aby se její 
činnost pohybovala v mantinelech 
obecně závazných právních před-
pisů, ostatně jak jí to ukládá zá-
kon o státní kontrole. Orgán státní 
správy – inspekce poskytování so-
ciálních služeb, není oprávněn své 
kompetence rozšiřovat nad rámec 
zákona, což se s odkazem na shora 
uvedené a konkrétně doložené, běž-
ně v praxi děje.
Co se týká vlivu inspekcí na kvalitu 
sociálních služeb v ČR, tak ten ne-
lze přeceňovat a v podstatě ani sys-
témově hodnotit, protože více než 
dvě třetiny sociálních služeb, neby-
ly kontrolovány za 9 let ani jednou. 
Nutno poznamenat, že trvající ne-
dostatky v realizaci inspekcí mohou 
více či méně znehodnotit i její dosa-
vadní přínosy. 
Zásadním problém vidím v nastave-
ní inspekcí v režimu státní kontro-
ly, kdy došlo od odklonu původního 
záměru, aby byla kontrola dodržo-
vání standardů kvality sociálních 

služeb vedena hlavně „podpůrně“, 
tedy aby mohlo být o naplnění jed-
notlivých kritérií standardů věcně 
diskutováno a mohl tak probíhat 
případný konzultační proces – říze-
ní kvality a zavádění relevantních 
změn u poskytovatelů sociálních 
služeb. 
Za vedení inspekce u poskytovatele 
nese hlavní odpovědnost vedoucí 
inspekčního týmu, který je zaměst-
nancem MPSV, tedy státním úřední-
kem podle zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě „nezákonného“ 
postupu vedoucího inspekčního 
týmu je třeba iniciovat řízení ve věci 
jeho postihu za porušení služební 
kázně5 (kárné provinění). Samozřej-
mě, že i dílčí odpovědnost nesou 
členové inspekčního týmu, společ-
ně se subjektem, který si je na prá-
ci smluvně zjednal – MPSV. Dále je 
možné v této souvislosti požadovat 
úhradu škody, která vznikla posky-
tovateli při výkonu veřejné moci roz-
hodnutím nebo nesprávným úřed-
ním postupem ze strany inspekce.6 

Nelze dále tolerovat, že jsou 
v rámci inspekce při údajné 
ochraně práv uživatelů (měření 
kvality sociální služby) porušová-
na práva poskytovatelů a posky-
tovatelé by měli více svá práva 
a oprávněné zájmy bránit. Z práv-
ního hlediska lze některé dosa-
vadní zavedené postupy inspekcí 
označit za zjevně chybné nebo 
dokonce v rozporu se současně 
platnými obecně závaznými práv-
ními předpisy a tudíž, je možné 
dosáhnout jejich zneplatnění 
v konkrétních případech, v sou-
časné době, bohužel jen soudní 
cestou. 

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 

úvodník

A tak píšete a píšete, občas si připa-
dám jako Božena Němcová…
V loňském roce jsme týden sociál-
ních služeb „oslavili“ v našem do-
mově neohlášenou inspekcí kvality. 
Je pravdou, že na pondělí 5. října 
2015 hned tak nezapomenu. 
Šok se u mě střídal s děsem. Po ze-
vrubné prohlídce domova, kdy 
prvním nedostatkem byla cedu-
le vedoucí sestra, která je podle  
inspektorek symbolem moci, mi 
bylo smutno. Někteří naši klienti si 
dveře u svých pokojů vyzdobí, i já 
mám doma na vchodových dveřích 
alespoň na vánoce výzdobu, co je 
na tom špatného? Podle názoru jed-
né z inspektorek by to mohla být 
stigmatizace. 
Vylosovaní klienti si s inspektorka-
mi pohovořili, požadované standar-
dy jsme předložili. Byli jsme kon-
frontováni s tím, co máme napsané, 
co řekli jednotliví klienti, jak to řekl 

personál… proč to je tak a ne onak? 
Po prvním dnu jsem jela domů s plá-
čem, druhý den jsem vzpomínala 
na svou babičku, která mi vždycky 
říkala: Nestahuj kalhoty, brod je ješ-
tě daleko.
Po třetím dnu inspekce když mi 
bylo vytknuto, že personál používá 
nevhodné termíny krmit, přebalo-
vat jsem vážně uvažovala o tom, 
že půjdu vybalovat zboží do Kauf-
landu. Ano vím, podáváme stravu 
krmením, měníme inkontinenční 
pomůcky, ale na co si to vlastně hra-
jeme? O co nám jde na prvním mís-
tě? Mně jde o klienta, jemuž posky-
tujeme péči, kterého doprovázíme 
na sklonku jeho dnů. Jde mi o můj 
tým, který je takový, jaký je, ale jsem 
šťastná, že je přesně takový… Někdy 
přístupný, někdy diskutující, jindy 
hádavý, ale vždy je na prvním místě 
klient a o to nám jde.
Standardy nejsou věcí objektivní. Vše 
je založeno na subjektivním dojmu 
každého z nás. Tak to je i v případě in-
spekcí. A když se mezi sebou v názoru 
na individuální plán klienta nemohly 
dohodnout tři inspektorky mezi se-
bou, stál mi rozum před čelem. Jak se 
v tom všem potom máme vyznat my? 
To, že budeme mít vzorně zpracované 
standardy, určitě není zárukou toho, 
že pracovník, který není empatic-
ký a nemá zažité sociální interakce, 
bude ctít přání a respektovat práva 
klienta.

Lenka Hasnedlová

Dokončení ze str. 1

1 POZNÁMKA: Z důvodu zachování mlčenlivosti nejsou uváděny konkrétní identifikační údaje so-
ciálních služeb, u kterých byla provedena inspekce a z jejich materiálů je pro článek čerpáno. 
Podklady jsou uloženy u autora článku. 

2 Příklad z vedení rozhovorů inspektorů se zaměstnanci – pečovatelská služba: „Jednání a chová-
ní členů inspekčního týmu vykazovalo prvky výslechu osoby podezřelé z páchání společensky 
závažné trestné činnosti. Převracení významu slov, zpochybňování uvedených údajů, chytání 
za slovíčka, vnucování vlastních názorů a řešení, opakované požadavky na předkládání již jed-
nou předložených dokumentů, několikeré pokládání totožných otázek téže osobě, to byly běžné 
praktiky členů inspekčního týmu“. 

3 Příklad z vedení rozhovoru s vylosovanou uživatelkou/respondentkou (domov pro seniory), 
u které byla diagnostikována demence, rozhovor probíhal na pokoji uživatelky, celému průběhu 
rozhovoru byl přítomen její syn, který u ní byl zrovna na návštěvě. Když byl syn po inspekci kon-
frontován s výsledky rozhovoru s jeho matkou, které uvedla inspekce do protokolu, bylo zjištěno, 
že protokol obsahuje řadu nepravdivých tvrzení, resp. obsah rozhovoru si inspektorka upravila 
pro „vlastní“ potřebu – jako důkazní materiál pro kontrolní nález proti poskytovateli. V této sou-
vislosti bych chtěl upozornit na právní konsekvence tohoto postupu inspekce, a to na přečin 
zneužití pravomoci úřední osoby, dle ust. § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Advokátní kancelář, na kterou se poskytovatel obrátil, v této souvislosti 
doporučila zvážit podání trestního oznámení. 

4 Příklad z provedené inspekce – Domov pro osoby se zdravotním postižením: „Inspekční tým té-
měř celé dva dny neopustil svou pracovní místnost, kde studoval dokumentaci“. 

5 Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance vyplývajících mu z práv-
ních předpisů, které se vztahují ke službě v jím vykonávaném oboru služby, ze služebních předpi-
sů a z příkazů.

6 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnu-
tím nebo nesprávným právním postupem, ve znění pozdějších předpis. Stát je povinen nahradit 
nejen vzniklou škodu, ale rovněž nemajetkovou újmu – přiměřené zadostiučinění. 

Má 
pouť...
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dům pro seniory  
ve Wolnzachu, 

SVobodNý Stát baVorSko
 Tady nepanuje nemocniční atmosféra, místo toho se nacházíte v idylickém prostředí. Dojem při 
návštěvě jednoho z lepších bavorských domovů pro seniory je pozitivní – přinejmenším zpočát-
ku. Neboť i tady zápolí ošetřovatelky s enormním pracovním zatížením.

Dívá se do zrcadla tak jakoby viděla 
cizinku a ne sebe sama. Krátké vla-
sy zmačkané spánkem, bezzubá če-
list, nos s hrbolkem. „Něco se stalo 
s mým nosem“, říká pomalu. „Také 
ruka není v pořádku. Ale nevím, kdy 
se to stalo.“ Michaela Matei se dotýká 
ženy na rameni. „Upadla jste ve svém 
pokoji, má drahá,“ říká jemně. „Zlo-
mila jste si ruku, ale teď už je všech-
no zase dobré.“ Na skřínce leží sádra, 
kterou jí předešlého dne sundali. Pád 
na nos je už rok starý.
Ale co znamená čas a prostor pro 
starou ženu? Je dementní, jako 56 
jiných obyvatel domova pro seniory 
ve Wolnzachu, Hallertau. Zapomíná 
věci, které by měly být uloženy v krát-
kodobé paměti. Dnes neví, kolik jí je 
let. Ale vzpomíná si, že se narodila 
v roce 1926. Ošetřovatelka Michaela 
Matei později zaznamená do jejich 
materiálů: je poněkud dezorientova-
ná.
Kapacita domova je 123 lidí. Docela 
normální domov pro seniory v Bavor-
sku, překrásně položený mezi ovoc-
nými stromy v terasovité zahradě, 
přede dveřmi poskakují králíci. Žijí 
zde docela normální lidé, bývalí rol-
níci, ale také akademici. Je to jeden 
z nejpříznivějších a také z nejlepších 
domovů, tvrdí Bavorský červený kříž, 
který zařízení financuje. Za jednolůž-
kový pokoj musí obyvatelé v ošetřo-
vatelském stupni 1 platit 1620 Euro.
Michaela Matei má ruce, které se do-
kážou chopit díla. Pochází z jižního 
Rumunska, před 13 lety přišla do Ně-
mecka za láskou. Je sedm ráno, Ma-
tei už slouží skoro hodinu. 
„Dobré ráno moji milí, dobré 
ráno mí drazí,“ vzbudila již de-
set obyvatelů. Všichni chtějí být 
obstaráni před osmou, jinak by 
měli pocit, že lidé při snídaní 
na ně pohlížejí s úsměškem. Ma-
tei mluví do polohluchých uší, 
myje ruce a nohy, podpírá je, 
drží, posunuje, mění pleny. Dělá 
svou práci ráda.
Na druhé straně jsou tu dlouhé 
dny, pracovní doba, která začí-
ná brzo a končí pozdě, na mi-
nutu přesně vymezené časy pro 
mytí, oblékání a podávání léků, 
přičemž pro každý akt je potře-

ba písemné oprávnění. To ji vyčerpá-
vá. Pod jejíma očima leží stíny. Větu 
„Jsme na konci sil“ nevypustí z úst, 
ale její kolegyně ji říkají často. Není 
to domovem, který dobře vypadá, 
má dobré hodnocení a jehož ředitel-
ka dělá hodně proto, aby se personál 
i obyvatelé dobře cítili. Problém je 
v systému.
Přetížení, nedostatečně obsazená od- 
dělení, nedostatek odborného per-
sonálu, příliš mnoho seniorů na jed-
noho ošetřovatele, obyvatelé, kteří 
přicházejí do domova těžce nemocní 
a dementní a už si nedokážou na do-
mov zvyknout – to jsou problémy, 
které se v minulých letech vyostřily. 
Peněz je málo, času ještě méně, je-
nom starých lidí je stále více.
Elke Schneider je služebně nejstarší. 
Ví, jak to vypadalo dříve a jak to vy-
padá nyní. „Zhoršilo se to,“ říká. Je jí 
47, věří jí, že v noci dokáže sama ob-
starat polovinu domova. „Jsou to mé 
děti,“ říká a ukazuje na skupinu bělo-
vlasých, kteří zápolí s kávou, cukrem 
a mlékem. Když ve svém povolání 
začínala, byl prý vztah mezi obyva-
teli a personálem v pořádku. Vždy 
tu bylo pět sester v týmu, bez ohledu 
na to, o kolik obyvatel pečovaly.
Dnes personální klíč nasazuje domo-
vům velmi těsný korzet. Statistika 
říká: Podle stupně péče má obyvatel 
nárok na 45, 120 nebo 240 minut 
základní péče denně. U stupně péče 
1 připadá na jednoho ošetřovatele  
6,7 obyvatel. Jde-li obyvatel do ne-
mocnice, musí si sestra vzít dovole-
nou nebo odbourat přesčasy.

Michaela Matei nanáší zubní pastu 
na kartáček a podává ho šedovlasé 
ženě. Říká se tomu aktivizační péče, 
když dává pokyny k jednoduchým 
pohybům, místo, aby je vykonala 
sama – což by bylo rychlejší. Totéž 
je v případě, kdy jede s obyvatelkou 
na toaletu a pomáhá jí z vozíku, 
místo aby později měnila pleny. To 
všechno vyžaduje čas a ten je na od-
děleních vzácný. Ve dne to ještě jde. 
Ale v noci jsou dvě sestry samy v do-
mově. Dvě mladice na 112 seniorů. 
Z 90 procent to prospí, říká vedení 
domova. „112 obyvatel, z toho polo-
vina dementních, to není v pořádku,“ 
tvrdí obchodní vedoucí Bavorského 
červeného kříže Leonhard Stärk. 
Lidé nemocní demencí se probou-
zejí, v noci zvoní mnohdy až pětkrát. 
Lékařská služba nemocenských po-
kladen na své internetové stránce 
hodnotí jednotlivá zařízení, známky 
jsou zřídka horší než 2, domov pro 
seniory měl v minulém roce znám-
ku 1,4. „Bezchybný domov pro seni-
ory neexistuje,“ říká Stärk. Hovoří 
otevřeně o problémech, aby se něco 
změnilo. Ale říká také: „Pokud se nic 
nezmění, dojde ke katastrofě.“ Sou-
časně jsou úspory a dokumentace 
každého úkonu důležitější než čas 
na lidi. „Systém je tak pochybný, že 
neumožňuje co nejlidštější péči,“ 
říká Stärk. „I když zaměstnanci děla-
jí, co mohou.“ Důsledkem jsou: pře-
pracování, chyby, pocit vyhoření.
Také ve Wolnzachu obětují zaměst-
nanci část svého volného času tomu, 
aby se obyvatelům dobře vedlo. Vyža-

duje to velkou námahu, aby se 
prosadil slogan „Když se lidskost 
stává značkou.“ „Sociální život 
zde upadá,“ říká jedna z vedou-
cích oddělení. „Nevěřím tomu, 
že tuhle práci vydržím dělat až 
do důchodu,“ říká jiná sestra. 
„Večer toho mám plné zuby.“
Tak vidíte, i v Bavorsku je nedo-
statek sester, málo peněz a pří-
liš mnoho byrokracie. Jen v tzv. 
nových spolkových zemích je to 
s byrokracií k vydržení. Jen se 
ptám, proč asi. Zřejmě scházejí 
úředníci.

Ing. Vladimír Hanzl
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Před jedenácti lety jsem se poprvé setkala s pojmy jako „standardy sociální práce“,  
„důstojnost klienta“ a dalšími, které měly být základem doslova převratných změn  
ve vztahu pomáhajících profesionálů a klientů. 

důstoJnost 
není Jen prÁzdnÉ

slovo
Jistěže bylo odjakživa zřejmé, že ná-
vrat k rovnějším vztahům ve službách 
je otázkou změn v mysli každého jed-
notlivce, tedy zvnitřnění daných prin-
cipů. Jsme však pouze lidé, právě zde 
stále potřebujeme podporu, vedení, 
příklady. Už rozumíme vyhoření, v po-
slední době otevřeněji mluvíme o chy-
bějící supervizi jako o něčem, co jed-
notliví pracovníci i celé skupiny velmi 
potřebují. Ne proto, že je nařízena zá-
konem, nýbrž jako pochopenou pod-
poru. Vidíme a rozeznáme leckteré 
příznaky kolem sebe, jenom nevíme, 
co sami dělat. Chceme, ba dokonce 
sníme o lepším prostředí, ale jak dál? 
Co právě ony důležité možnosti ploš-
ného narovnávání vztahů mezi klien-
tem a pomáhajícím profesionálem. 
Vzdalujeme se jim nebo přibližujeme? 
Po letech v pomáhající profesi váhám 
s odhadem. Mezi řádky nebo v úzké 
společnosti kolegů a kolegyň ocení-
me tahouny týmu, lidi, vnášející světlo 
do životů ostatních, na druhé straně 
si povzdychneme nad potížemi s tím, 
jak se nás drží staré a dávno identifi-
kované nešvary.
Mohou tomu napomáhat samotní 
klienti. Především dnešní senioři byli 
léta zvyklí ustupovat autoritě a kaž-
dému, kdo by mohl mít nějakou moc. 
Viděli během života příliš mnoho způ-
sobů, jak mohl být někdo zlomen, za-
dupán, znemožněn. Někteří se na tom 

podíleli, jiní jen přihlíželi, tu a tam se 
vyskytne někdo, kdo si dřív svoje pro-
sadil. 
Cesta k pocitu, že jsem závislý i na ná-
ladě toho, kdo mi má pomáhat, byť si 
jeho služby platím, je dodnes velmi 
snadná. Staré instinkty pro přežití se 
ozvou tím silněji, čím slabší si jedinec 
připadá. Sklopí hlavu a strpí leccos, 
protože si myslí, že to tak musí být. 
Že je v pasti svého omezení, svých ži-
votních možností. A protože jiní mlčí 
také. Je u takového klienta něco snaz-
šího, než využít jeho ústupků, kdyko-
liv se mi to hodí? 
Vedle práce v domově pro seniory 
jsem využívala osvětových přednášek 
na veřejnosti s debatami o vztazích, 
sledovala tématiku a diskuze na inter-
netu. Nyní mne moje profese stále čas-
těji zavádí přímo do rodin. Hovořím 
s lidmi, kteří využívají různé typy slu-
žeb. Osobně bývám svědkem různých 
příhod a zdá se mi, že některé nešvary 
zase posilují a derou se zpátky do so-
ciální práce. 
Mám na mysli nešvary obecné, které 
se daří likvidovat všude tam, kde je 
vůle a zájem vedení a také dostatek 
personálu. Dokážeme je však vymýtit 
všechny nebo se objevují další skulin-
ky, kterými se nám do praxe prodere 
plevel znovu?
Důstojnost člověka se nám totiž vy-
trácí především při banalitách. Při 

detailech každodenní péče v insti-
tucích i v rodinách. Dochází ke změ-
nám životních rolí, někdy až dra-
maticky. Mění se postavení člověka 
– a to především v oblasti tělesné 
a intimní. Závislost na druhých člo-
věk přijímá různě. Stydí se, zlobí 
na okolnosti, které situaci způsobi-
ly, někdy se chová odevzdaně a ne 
vždycky vděčně. On totiž není po-
vinen vděčnost cítit, když mu život 
ukřivdil.  A stud? Ten může působit 
velké psychické problémy i mladým 
lidem, nejen kvůli nutné pomoci 
s odhalováním těla.  
Cítíme vždy stejný základ: důstojnost 
mizí během závislosti na další osobě, 
na její vůli a ochotě. Čím je potřeba 
jedince naléhavější, tím hůř ztrátu 
své důstojnosti vnímá. Obtíže fyzické 
a sociální (bezmoc vůči dění) můžeme 
shrnout do několika bodů:
• ztráta vlastního prostoru
• ztráta soukromí
• přímá závislost na výkonu jiného
• omezený pocit bezpečí, strach
• omezený přístup k vlastním hmot-

ným zdrojům
Lidé se pod vlivem obtíží mění a cho-
vají odlišně, než si jejich okolí pama-
tuje. Buď velmi podřízeně anebo na-
opak povýšeně, panovačně, od apatie 
mohou přejít k rozčilení a zlosti. Podí-
vejme se na krátký výčet příznaků pa-
sivního přijímání změny:

zamyšlení k transformaci a svobodné vůli
Koleje rutiny a přizpůsobování se 
zvykům na daném pracovišti jsou 
zhoubné a napomáhají k necitlivosti 
vůči klientovi. Zvyk jakoby dává punc 
oprávněnosti takto  jednat. Zmínka o 
strachu z projevení vlastní vůle klien-
tem vychází hodně z reality a je  navý-
sost aktuální. Chceme učit klienty, aby 
projevovali vlastní vůli, aby si uměli 
zvolit z různých možností, ale zároveň 
si přejeme, aby svou vůli dávali naje-
vo jen tehdy, kdy se to hodí, a když nás 
to zajímá, a ne jindy, kdy tuto situaci 
nemoderujeme, kdy je klient opravdu 
spontánně si volící. V takových chví-

lích je nám to na obtíž, klienti  bývají 
necitlivě blokováni a nikdo si nevšim-
ne, že klient právě v té chvíli projevuje 
kýženou vlastní vůli a schopnost svo-
bodné volby. 
Lze uvést jeden z příkladů, s nimiž 
se setkáváme v sociálních službách: 
Chceme, aby se klient přestěhoval ji-
nam, avšak on sám si to nepřeje. To 
se nám v dané situaci třeba nehodí ( již 
předem je určeno, kolik klientů a kam 
je třeba přestěhovat), a tak bagatelizu-
jeme projev jeho volby, svobodné vůle. 
Striktní rozhodnutí sami sobě omlou-
váme -  „nerozumí tomu, neví, o co jde, 

neumí si to představit.“ Ale co když si 
právě zvolil instinktivně správně, že 
pro něj je to  „nejdůležitější“ neměnit 
místo pro svůj život, neměnit sociální 
okolí, neměnit nic? Vždyť každá změ-
na představuje stres a velikou psychic-
kou zátěž i pro zdravé osoby. Kdo má 
právo rozhodovat o někom jiném, co 
je pro něj opravdu nejlepší? Kdo roz-
hodne, kde začíná a kde končí hrani-
ce projevené svobodné vůle jedince a 
práva jeho okolí tuto projevenou vůli 
nerespektovat v zájmu jeho vlastního 
„dobra“?  

(leč)
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prezidentský salónek a pendolino
Naši fotbalisté se koncem května zúčastnili jedenáctého ročníku fotbalové ligy zdravotně postiže-
ných osob SENI CUP 2016 v Havlíčkově Brodě, kde se umístili na krásném třetím místě. Jednou z vý-
her byla prohlídka interních prostor Hlavního nádraží v Praze a projížďka pendolinem.

Všichni jsme byli nadšeni z nádherné-
ho secesního prezidentského salón-
ku, ve kterém čekala  na svůj vlakový 
spoj řada známých osobností např. cí-
sař František Josef I. nebo prezident 

Hácha. Naposledy zde přivítali mon-
golského prezidenta v lednu 2015. Vý-
znamnost a nádhera tohoto salónku je 
cítit z každého koutu, výzdoby či věcí, 
které se v salónku nachází.
Po příjemném občerstvení (zvláště po-
věstné minikoblížky šly rychle na odbyt) 
jsme vyrazili všichni na ukázkovou pro-
jížďku pendolinem do Pardubic a zpět. 
Vlaková souprava jela chvílemi rychlos-
tí164 km/hod., přičemž klidné pohyby 
a odhlučnění tomu vůbec nenasvěd-
čovaly. Pro uživatele byl celý den vý-
razným a neopakovatelným zážitkem, 
za jehož zprostředkování velice děkuje-
me organizátorovi fotbalového turnaje 

a zvláště Českým drahám a Jídelním 
a lůžkovým vozům, které společně celý 
program umožnily.

Chráněné bydlení CSP Litoměřice

• utlumení projevů 
• neobtěžování
• nesmělé chování
• strpění
• uzavření do sebe
• omezená komunikace
• strach z odvety
Jsou to tedy lidé z pohledu pečujícího 
neproblémoví. Tiší, nevýrazní, mnoh-
dy až přehnaně děkují, nestěžují si. 
Co když ale právě tito lidé potřebují 
pocítit, že mají své místo v komunitě, 
že jsou pro nás velmi potřební a cen-
ní? Chápeme, proč je změna tolik 
poznamenala? Může jít o důsledek 
trvalejších, dlouhodobých podmínek, 
v nichž žili. Může jít o osvědčenou 
strategii přežití, která je chránila v mi-
nulosti. Nakolik je příjemné pracovat 
mezi lidmi, kterým nedokážeme bub-
linu této strategie opustit?
Podívejme se ještě na druhou, akční 
stránku téže mince. Člověk, zahnaný 
do kouta vývojem událostí, se kterým 
nesouhlasí, má také obranné strate-
gie. Někdy je uplatní stylem „padni, 
komu padni“ a nezajímá ho, komu 
právě nyní ublíží, kdo to „slízne“.
• dohadování
• stížnosti
• agresivita
• nedůvěra
• provokace
• naschvály
• sebepoškození 
Každý z  vyjmenovaných projevů při-
pomene konkrétní tvář nebo příběh.  
Jak se v tu chvíli zachovat partner-
sky? Jak udržet pomyslné jazýčky vah 
ve stejné rovině? Často se ocitáme 
v postavení nadřízeném nebo jsme 
tlačeni k podřízenosti. Jenže my, pe-
čující a ošetřující, máme velkou vý-
hodu: poskytujeme, co je potřebné 
a nutné. Proto můžeme pomyslnými 
jazýčky vah hýbat snadněji než ten, 
kdo s váhami třese a cloumá. Zde se 

dostáváme právě k riziku z největších. 
Tím bývá mocenský postoj. 
Jak se k němu dostane člověk pomá-
hající? Ten, který ze sebe vydává sta-
rostlivost, soucit, zájem? Jednoduše. 
Právě proto, že my zajišťujeme na-
plnění mnoha potřeb, sklouzáváme 
i k opanování prostoru. Od zahrnutí 
a doslova dušení svou péčí až k diktá-
tu „ve jménu dobra“. Uplatnění moci 
nám zároveň napomáhá k udržení 
řádu ve chvíli, kdy jsme unavení, vy-
čerpaní, zdeptaní nároky práce i vlast-
ního soukromí. Člověk na to nemusí 
být vyhořelý. Někdy stačí málo a náš 
přístup se promění, když potřebuje-
me odlehčení od únavy, péči, podporu 
a klid k vyřešení svých problémů. 
Je velmi nebezpečné, když vzorce mo-
cenského chování a postojů převez-
mou další kolegové v týmu a nastolí 
je jako výhodné a převažující. Vždyť 
to ulehčuje práci a chrání vlastní du-
ševní pohodu. Rozdělí lidi ve službě 
ne na pomáhající a klienty, ale na my 
versus oni.
Podělím se s vámi o věty, zaslechnuté 
od ponížených lidí:
• Vy jediná klepete na dveře.
• Očuchávala mě, jestli nekouřím.
• Nemůžu se ani napít, stolek je dale-

ko.
• Přivázali mě ke kakáči.
• Je mi zima a nikdo nejde.
• Nepustí mne z postele.
• Nenechali mi ani pětku na kafe.
• Najednou tu byly tři a daly mi co pro-

to.
Znovu připomínám, že jsme jenom 
a pouze lidé, s vlastními problémy 
a zkušenostmi. Nikdo není světec, 
vtělený anděl nebo démon. Cesta 
ke změně vždy začíná uvnitř nás. Tak 
jako se mění lidé, kterým pomáháme, 
můžeme se měnit i my. Především po-
třebujeme chápat, co se děje. S klien-
ty i s námi samotnými. Jsme unavení, 

cítíme zlost – proč se k tomu nepři-
znat? Být člověkem se slabostmi není 
zločin. Naopak. Staneme se lidskými 
pro daného klienta. Vyrovnáme jazýč-
ky vah. Co nám ještě pomůže?
• postavení profesionála a klienta 

v rovnováze
• odborné znalosti problematiky
• pozornost jednotlivci, prostor jen 

pro něj
• mít na zřeteli jeho situaci (nic ne-

brat osobně)
• respekt k jeho soukromí a intimitě
• vnímat jeho omezení
• podpořit možnosti samostatných 

projevů
• spolupráce na změně
Ve výčtu chybí jedna maličkost, 
ohromně důležitá. Je to dotýkání. 
Ovšem, dotýkáme se druhého ažaž, 
při hygieně, koupání – ale to je v ru-
kavicích. Kolikrát se dotknete ruky (to 
snese většina lidí, když je to bezpro-
střední), pohladíte po paži? Nedosta-
tek dotýkání, které je jen tak, které lidi 
spojuje v daném okamžiku, v bublině 
určitého společného prožitku a poví-
dání, bývá takový nedostatek, že umí 
fyzicky bolet.
Připomněl mi to povzdech „Vy jste 
se mne dotkla jen tak! Aáách! Vždyť 
já jsem pro ně jako prašivej!“ Člověk 
se rozsvítí. Můžete dokonce pohladit 
po vlasech, obejmout – ale jako v reak-
ci na situaci, kdy je to potřebné a opět 
– nikdy ne to z pozice moci. Nehladí-
te pilného žáčka, nýbrž právě sdílíte, 
utřete slzy, konejšíte. A dovolíte se do-
tknout se takto u člověka, s nímž jste 
dosud nenavázali užší kontakt. 
Máme standardy, pracovní postupy, 
inspekce kvality služeb. Především 
ale žijeme mezi těmi, kterým mění-
me život. Zkusme to víc jako partne-
ři při společném díle, budeme sami 
bohatší.

Bc. Hana Mudrová

z doMova
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Bezprostředním podnětem k zahájení 
výzkumu byly případy z praxe, kdy si 
pracovníci chráněných bydlení s pro-
jevy mnohých uživatelů nevěděli rady. 
Někteří z problémových uživatelů se 
dokonce po čase vrátili do původní-
ho zařízení, případně odešli do jiné 
pobytové služby. Určitá skupina osob 
s relativně větší mírou soběstačnosti 
jako by zařízení s menší mírou podpo-
ry nezvládala, a přitom pobyt ve vel-
kokapacitním zařízení pro ně zjevně 
nebyl dobrým řešením. 
Mezi odborníky i laickou veřejností 
samozřejmě probíhaly a probíhají 
diskuze na toto téma. Často zazníval 
názor, že u těch uživatelů, kteří se 
po čase z chráněného bydlení navráti-
li do služby původní nebo se posunuli 
do jiné pobytové služby, byla hlavním 
důvodem odchodu jejich špatná při-
pravenost na přechod do zařízení 
s menší mírou podpory, eventuálně 
špatná připravenost nových zařízení, 
eventuálně kombinace obojího. Tento 
názor ovšem nebyl podložen čísly. 
Proto jsme se rozhodli cíleně pátrat 
po důvodech nevydařených přechodů 
do chráněného bydlení. Zároveň nás 
zajímalo, kolik vlastně takových no-
vých služeb je a jak se navzájem liší. 
Jestli jsou plně obsazené, nebo zatím 
zájemce spíše hledají, a taky jakou 
roli sehrává v procesu rozvolňování 
větších zařízení věk a pohlaví uživa-
telů. Jestli má svou váhu skutečnost, 
že drtivá většina uživatelů pobytových 
služeb pro osoby se zdravotním po-
stižením nemá smysluplné pracovní 
uplatnění, a jestli převažují přechody 
úspěšné nebo naopak. Všechny tyto 
úvahy jsme vztahovali právě ke skupi-
ně osob s mentálním postižením. 

VýZKum

Výzkumný soubor tedy tvořila všech-
na registrovaná chráněná bydlení pro 
osoby s mentálním postižením v MSK, 
kterých bylo k počátku února roku 
2015 aktuálně 27. 
Náležitě vyplněný dotazník se podaři-

lo získat od 20 služeb z 27 registrova-
ných, což dává návratnost 74,07 %. Se 
všemi zřizovateli služeb chráněného 
bydlení, které tvoří výzkumný soubor 
realizovaného výzkumu, však byl něja-
kým způsobem navázán kontakt. 
V MSK je aktuálně registrováno cel-
kem 27 předmětných služeb, zřizova-
ných celkem 16 poskytovatelskými or-
ganizacemi. Tyto služby dohromady 
čítají 54 dílčích ubytovacích kapacit, 
které často i v rámci jedné registrova-
né služby vznikaly v průběhu mnoha 
let.
Z uvedených 27 registrovaných před-
mětných služeb celkem 14 chráně-
ných bydlení zřizuje Moravskoslezský 
kraj, 7 chráněných bydlení zřizují ne-
státní neziskové organizace a 6 chrá-
něných bydlení zřizují obce. První 
z předmětných zařízení vzniklo v roce 
1996 a dvě nejmladší byla registrová-
na zkraje roku 2015. Celková kapaci-
ta těchto 27 služeb činí 420 míst pro 
osoby s mentálním postižením, při-
čemž z 20 služeb pokrytých řádně vy-
plněným dotazníkem pouze 2 služby 
neuvedly 100% obsazenost.

DEmOgRafICKÉ ROZVRstVENÍ 
užIVatElů

Na základě údajů o zařízeních po-
krytých dotazníky mezi uživateli 
lehce převažují muži (53,51 %). Nej-
více je zastoupena věková skupina 
30-50 let (52,34 %), následuje skupi-
na 50+ (35,96 %) a nejméně je uživa-
telů ve věku 18-30 (11,70 %). Více je 
uživatelů bez pracovního uplatnění 
(59,06 %) než těch, kteří někdy něja-
kým způsobem pracovali (40,94 %), tj. 
v době nástupu do zařízení či kdyko-
li v průběhu užívání služby docházeli 
do zaměstnání a pobírali mzdu nebo 
vykonávali jinou pravidelnou pra-
covní činnost, ať už v rámci přípravy 
na výkon zaměstnání nebo aktiviza-
ce. Uživatelé nejčastěji (75,15 %) přišli 
do chráněného bydlení z jiné pobyto-
vé služby (zpravidla z domova pro oso-
by se zdravotním postižením), 21,05 % 

uživatelů přišlo z domova a 3,80 % uži-
vatelů přišlo odjinud (z ubytovny nebo 
z ulice, z dětského domova, z psychi-
atrické léčebny a z léčebny dlouhodo-
bě nemocných).

DůVODy ODChODu

Osob, které do dnešního dne využí-
vání předmětných služeb ukončily, je 
na základě údajů o zařízeních a uži-
vatelích pokrytých dotazníky celkem 
27,78 %, tedy více než čtvrtina. Pou-
ze 4,21 % z těchto uživatelů zemřelo, 
31,58 % osob úplně přestalo využívat 
pobytové sociální služby a zbývajících 
64,21 % uživatelů odešlo z chráněné-
ho bydlení s tím, že se navrátili do pů-
vodní služby nebo přešli do služby 
jiné. 
Z počtu 61 uživatelů, kteří odešli z do-
tazníky pokrytých chráněných bydlení 
s tím, že se navrátili do původní služby 
nebo přešli do služby jiné, jich celkem 
37 odešlo do služeb s menší mírou 
podpory (konkrétně tito uživatelé za-
čali využívat službu podpora samo-
statného bydlení, případně chráněné 
bydlení s menší mírou podpory oproti 
tomu původnímu), 11 uživatelů odešlo 
z  chráněného bydlení kvůli zhoršení 
zdravotního stavu, 8 uživatelů odešlo 
pro hrubé porušování pravidel souži-
tí v chráněném bydlení a u 5 uživate-
lů byla podle respondentů důvodem 
odchodu nepřipravenost uživatele 
na přechod do daného typu zařízení. 
Nepřipravenost zařízení jako důvod 
ukončení využívání služeb chráněné-
ho bydlení neuvedl žádný z poskyto-
vatelů u žádného z uživatelů.
Výsledky výzkumu tedy nepotvrdily 
názor, že u těch uživatelů, kteří z chrá-
něného bydlení po čase odešli s tím, 
že se navrátili do služby původní nebo 
se posunuli do jiné pobytové služby, 
byla hlavním důvodem odchodu je-
jich špatná připravenost na přechod 
do zařízení s menší mírou podpory, 
eventuálně špatná připravenost no-
vých zařízení, eventuálně kombinace 
obojího.

oJedinělÝ 
vÝzkum 
Přechod do chráNěNého bydleNí jako  
jedeN z VýStuPů traNSFormace V číSlech
Článek je shrnutím výzkumu zaměřeného na přechod uživatelů velkokapacitních sociálních zaří-
zení ústavního typu do chráněných bydlení.  Zaměřuje se tak na jeden z faktorů a úskalí procesu 
transformace bydlení osob se zdravotním postižením. Cílem výzkumu je poznat situaci pobyto-
vých služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. 
Výzkumný soubor tvoří všechna registrovaná chráněná bydlení pro osoby s mentálním postiže-
ním v Moravskoslezském kraji. 

Redakčně kráceno, celý text najdete na www.rezidencnipece.cz.
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I kdybychom předpokládali, že  
u 8 uživatelů, kteří odešli z chráněné-
ho bydlení z důvodu hrubého porušo-
vání pravidel soužití, bylo nevhodné 
chování projevem neschopnosti adap-
tovat se na nové podmínky, potažmo 
tedy též nedostatečné připravenosti 
na přechod do chráněného bydlení, 
pořád by výsledných 13 uživatelů čini-
lo pouhých 3,80 % z celkového počtu 
dosavadních uživatelů předmětných 
služeb, 13,69 % z celkového počtu 
uživatelů, kteří dosud z těchto služeb 
odešli, a 21 % z celkového počtu uživa-
telů, kteří odešli s tím, že se navrátili 
do původní služby nebo přešli do jiné 
služby.

PRaCOVNÍ uPlatNěNÍ

Mezi aktuálními uživateli předmět-
ných služeb při celkem 55,66 % pře-
važují uživatelé pracující, tj. takoví, 
kteří docházejí do zaměstnání a po-
bírají mzdu nebo vykonávají jinou 
pravidelnou pracovní činnost, ať už 
v rámci přípravy na výkon zaměstná-
ní nebo v rámci aktivizace, nad uživa-
teli bez pracovního uplatnění (44,34 
%). Z „pracujících“ uživatelů celkem 
33,33 % osob dochází do zaměstnání 
a pobírá mzdu, 5,65 % osob se připra-
vuje na výkon zaměstnání a 61,02 % 
osob dochází do sociálně terapeutic-
kých dílen, center pracovní činnosti 
a denních stacionářů.
Z celkového počtu uživatelů aktuálně 
využívajících předmětná chráněná by-
dlení chodí do zaměstnání a pobírá 
mzdu 18,55 % osob.

DIsKuZE

Je velká škoda, že se k výzkumu nepři-
pojily všechny služby, ale dalo se před-
vídat, že pro některé poskytovatele 
nebude schůdné dopátrat se požado-
vaných dat za mnoho let zpátky. Přes-
to se i na neúplném vzorku chráně-
ných bydlení pro osoby s mentálním 
postižením v MSK podařilo uspokoji-
vě zmapovat historii vzniku a součas-
né působení těchto služeb.
Téměř zarážející je jasná převaha uži-
vatelů, kteří přišli do chráněného byd-
lení z jiné pobytové služby, především 
pak z domovů pro osoby se zdravot-
ním postižením. Připomíná nám fakt, 
že chráněná bydlení dlouho vznikala 
převážně transformací velkokapacit-
ních ústavních zařízení a byla takřka 
výhradně obsazována uživateli svých 
mateřských služeb. Až později začaly 
vznikat služby úplně nové, do kterých 
se více přijímaly osoby „zvenčí“, byť 
i ony z velké části vznikaly ve snaze 
umístit ty nejsamostatnější z uživate-
lů zřizující organizace.
Pozastavme se rovněž nad uživateli, 
kteří odešli z předmětných chráně-
ných bydlení s tím, že úplně ukončili 
využívání pobytových sociálních slu-
žeb. Tento údaj se jeví jako pozitivní, 

ovšem pro validaci optimistických 
závěrů by bylo potřeba tuto skupinu 
uživatelů podrobit samostatnému vý-
zkumu. Není žádným tajemstvím, že 
někteří z lidí, kteří odešli z chráněné-
ho bydlení, aby žili samostatně, poslé-
ze končí na ulici, nebo ještě hůř:
„Zdravotně postižení se pak stávají jak 
oběťmi, tak pachateli trestné činnosti. 
Někteří nejsou schopni pochopit, že si 
v obchodě prostě nemohou vzít to, co 
se jim líbí, nebo naopak nedovedou 
označit pachatele, kteří je napadli. 
Mnozí pak končí v psychiatrických lé-
čebnách nebo jako bezdomovci. Stále 
více lidí pak zůstává bez potřebného 
ošetření – neumytí, nemocní, zma-
tení, bez potřebných léků.“ (Hanzl, 
2014: 14-15)
Je smutnou pravdou, že pro některé 
jedince může mít transformace i tyto 
neblahé důsledky. Jakmile uživa-
tel velkokapacitního zařízení přejde 
do chráněného bydlení, ukončí v pů-
vodním zařízení smlouvu – a v pří-
padě, že se jeho pobyt v nové službě 
neosvědčí, v té bývalé už ho nemusejí 
přijmout zpět. To platí zejména nyní, 
kdy mnohá větší zařízení (zejména 
domovy pro osoby se zdravotním po-
stižením) v rámci naplňování principů 
humanizace pozastavují příjem no-
vých uživatelů.
Také skupina uživatelů, kteří podle 
poskytovatelů ukončili pobyt v chrá-
něném bydlení kvůli zhoršení zdravot-
ního stavu, zasluhuje zvláštní pozor-
nost. Potvrzuje neblahou skutečnost, 
že uživatelé chráněných bydlení při 
pohoršení zdravotního stavu mnohdy 
musejí buď zpět do původní služby, 
pokud je to možné, nebo vyhledat ji-
nou sociální službu či zdravotnické 
zařízení. Právě absence snadno do-
stupné zdravotní péče často vede 
osoby s postižením, jejich opatrovníky 
a jiné blízké osoby k obavám z přecho-
du do chráněného bydlení. Na rozdíl 
od domovů pro osoby se zdravotním 
postižením a domovů se zvláštním re-
žimem tady není nepřetržitě k dispo-
zici zdravotnický personál a většinou 
ani celkové personální zabezpečení 
těchto služeb neumožňuje časté do-
provody uživatelů k lékaři. 
Ačkoli tedy výzkum ukázal, že v soula-
du s definicí označení „pracující uživa-
tel“ pro účely výzkumu mezi aktuální-
mi uživateli sledovaných chráněných 
bydlení převládají osoby pracující, 
velký optimismus není na místě. Širší 
závěry nelze dělat ani ze zjištění, že 
18,55 % z celkového počtu uživatelů 
aktuálně využívajících služby chrá-
něného bydlení, dochází do zaměst-
nání a pobírá mzdu, jelikož dotazník 
nerozlišoval umístění na otevřeném 
a na chráněném trhu práce, takže 
i zde vyvstává potřeba podrobnějšího 
výzkumu pro vyvození validovaných 
optimistických závěrů.
Ostatně v máločem se laická i odbor-
ná veřejnost shodují tak dokonale, 

jako v názoru na neutěšenou situa-
ci s ohledem na zaměstnávání lidí 
s mentálním postižením. K neblahé-
mu stavu patrně přispívá i skutečnost, 
že naše společnost zatím nevykazuje 
snahy zcela automaticky zaměstná-
vat osoby se zdravotním postižením. 
Považuje se za přirozené, že tito lidé 
nepracují, a spíše se oceňuje vůle pod-
porovat tyto občany sociálními dávka-
mi či v rámci různorodé charitativní 
činnosti (Michalík, 2013).

ZáVěR

Za nejoptimističtější výsledek výzku-
mu lze považovat zjištění, že nejvíce 
uživatelé odcházeli z chráněného byd-
lení z důvodu přestěhování do služeb 
s menší mírou podpory. Na základě 
osamostatnění přešlo k využívání služ-
by podpora samostatného bydlení, 
případně chráněného bydlení s menší 
mírou podpory oproti tomu původní-
mu, rovných 10,82 % všech dosavad-
ních uživatelů sledovaných služeb, 
pro které máme k dispozici data – a to 
už určitě je dobrý signál do budoucna 
a důvod k uspokojení. Stále přece sto-
jíme na samém počátku naplňování 
myšlenek transformace sociálních 
služeb – a ty jsou prakticky nezpo-
chybnitelné. Proč tedy mezi odbornou 
veřejností tolik servítků a obav z vyja-
dřování k dílčím problémům a úska-
lím transformačního procesu?
„V transformaci žádná slabá místa 
nevidím, jsou tam jen pozitiva. ale 
v samotném procesu transforma-
ce samozřejmě slabá místa jsou. 
...Pravda je však taková, že my 
tím jen napravujeme křivdy, jež se 
na těchto lidech páchaly v minulos-
ti, kdy museli žít s lidmi a v místech, 
která si sami nevybrali. transfor-
mace přeci není jen o domech, ale 
především o lidské důstojnosti.“ 
(Rosenberger in Rywiková, 2014: 4)
S ohledem na důstojnost platí dvojná-
sob, že jsme teprve na počátku cesty. 
Všichni společně stojíme před neleh-
kým úkolem, kterým je odbourání 
nebezpečných mýtů, jimiž se stále 
mnohdy řídíme ve vztahu k osobám 
s postižením. Nedopusťme, abychom 
jen na základě chybného vyhodnoco-
vání situací zažívaných s handicapo-
vanými takzvaně „v dobré víře“ těm-
to svým spoluobčanům, příbuzným 
a přátelům škodili. Snažme se pocho-
pit a respektovat jejich pojetí reality, 
prožívání a reakce. Mějme na pamě-
ti, že jsou jedinečnými osobnostmi, 
a prokazujme jim bazální úctu, jakou 
sami chceme od druhých zažívat. 

Kateřina Janků
speciální pedagog, pracuje  

na Katedře speciální pedagogiky 
Ostravské univerzity v Ostravě 

Martina Káňová
absolventka oboru speciální  

pedagogika v bakalářském stupni 
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příběhy, 
o kterÝch se

mÁlo mluví
Žijeme v době, která se pro každou lidskou činnost snaží definovat nějaká pravidla. To platí 
pochopitelně také pro sociální služby, poskytované osobám s mentálním handicapem v České 
republice. Pravidla jsou dána platnou legislativou, jejíž součástí jsou i tzv. standardy kvality  
a kritéria kvality.

Inspektoři a auditoři provádějí kon-
troly, jejichž účelem je popsat ne-
dostatky v prováděných sociálních 
službách. Běžně se kontrolují cíle 
poskytovaných služeb, průběh a do-
kumentace jednání se zájemci o so-
ciální službu, kvalita uzavřených 
smluv, popis individuálního plánu 
práce s uživatelem služby, pravidla 
pro zabezpečení práv uživatelů. 
Ve zprávách z auditů jsou pak uve-
deny a popsány nedostatky, které 
auditor zjistí při studiu dokumen-
tace a při rozhovorech s uživateli či 
pracovníky služeb. Můžeme se např. 
setkat s tvrzením auditora, že posky-
tovaná služba neodpovídá kritériím 
chráněného bydlení, protože uživa-
telé neprovádějí zcela samostatně 
osobní hygienu. Nebo s dalším tvrze-
ním, že ve službě chráněné bydlení 
jsou omezována práva uživatelů tím, 
že pracovníci kontrolují, jak uživatel 
provádí osobní hygienu. Poskytova-
tel služby podpora samostatného by-
dlení byl v auditu upozorněn, že kon-
krétní osoba je uživatelem služby již 
třetí rok a jeho samostatnost se už 
nezvyšuje. Proto není vhodné pokra-
čovat v poskytování této služby. Ne-
svéprávný uživatel, podpořený svým 
opatrovníkem, tedy službu ukončil 
a požádal v jiné organizaci o službu 
chráněné bydlení. Neúspěšně. V jiné 
službě chráněné bydlení byl zařazen 
do pořadníku čekatelů s tím, že před-
pokládaný termín uzavření smlouvy 
je za čtyři až pět let. Zůstal tedy bez 
služby a jeho velmi starý otec a opa-
trovník je na pokraji svých sil. Není 
totiž jednoduché starat se o člověka 
s mentálním handicapem 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. 
Nebo jiný příběh. Uživatelem služ-
by domov pro osoby se zdravotním 
postižením je člověk, který má přes 
šedesát let a je téměř soběstačný. By-
dlí na pokoji pro dvě osoby s dalším 
uživatelem, který je na tom mentál-
ně mnohem hůř, ale znají se spolu 
už padesát let. Jeden bez druhého 
nechce žít. Dle auditora jde o zneuží-
vání služby, protože uživatel je vhod-

ný pro službu podpora samostatné-
ho bydlení a přitom svou podporou 
a pomocí pro kamaráda supluje prá-
ci personálu. Tím dochází k poruše-
ní kritéria xyz paragrafu www stan-
dartu č. 396 zákona.

Nalézt samostatně a bezchybně, 
tedy bez závazného stanoviska in-
spektora, správný výklad platných 
standardů a kritérií kvality, je úkol 
skutečně nadmíru složitý. Proto se 
ředitel organizace poskytující službu 
obrátil s prosbou o radu k několika 
odborníkům auditorům a inspekto-
rům při řešení případu, se kterým se 
poměrně často setkávají všichni po-
skytovatelé sociálních služeb. Každý 
však volí úplně jiný způsob řešení. 
Je nutné konstatovat, že ani ze stra-
ny strážců kvality sociálních služeb, 
tzn. ze strany auditorů a inspektorů 
kvality, nezískal jednoznačné stano-
visko, jaký postup je zaručeně správ-
ný. Takže statutární zástupce posky-
tovatele i nadále nese riziko udělení 
sankce za porušení zákona. 

PřÍběh „fRaNtIšKy“

Velmi stručně popíšu  příběh, který 
trvá již pět desítek let.  Začal  v době, 
kdy se narodila „františka“ jako krás-
né, zdravé dítě s mentálním handica-
pem. Končí v těchto týdnech a dnech, 
kdy „františka“ umírá. Umírá na ra-
kovinu ve službě chráněné bydlení, 
kde zatím ještě žije spolu s dalšími 
jedenácti osobami v jednom domě 
se dvěma byty.

Když se „františka“ narodila jako dítě 
s handicapem do rodiny s více dětmi, 
nastal problém. Matka musela zpět 
do práce, aby rodina mohla žít, „fran-
tiška tedy musela do ústavu s celo-
ročním pobytem, protože žádné jiné 
řešení  nebylo k dispozici. Na tehdejší 
dobu běžný případ. Pro rodiče byla 
stále milovaným dítětem, které si 
brali pravidelně domů „na návštěvu“. 
Pro ústav jedna ze stovek „chovanců“, 
kteří „na tom nebyli ještě tak špatně“. 

Takže se naučila základní sebeob-
sluze, podílela se i na udržování čis-
toty ve svém pokoji, občas pracovala 
i na zahradě. V ústavu hrála divadlo, 
naučila se několik dlouhatánských 
básniček. Na potkání je vždy chtěla 
recitovat  lidem, kteří jí byli sympatič-
tí. Žila v ženském kolektivu. Muži byli 
tehdy ubytováni v jiné části obrovské 
budovy ústavu. Ženy se s muži setká-
valy pouze na zahradě ústavu nebo 
při hraní divadla, ojediněle při tzv. 
„diskotékách“ v sále ústavu. Opatrov-
nice „františky“ byla spokojená s tím, 
jak ústav desítky let „dobře pečoval 
o její dítě“, ústav byl spokojen, pro-
tože „františka“ byla bezproblémový 
„chovanec“. Problémy de-facto začaly 
až s transformací sociálních služeb. 
Najednou se opatrovnice v „ústavu“ 
dozvěděla, že „františka“ už není dítě, 
že má svá práva, že se může sama 
rozhodnout, jestli chce jet domů, když 
„tam musí pořád poslouchat, jako 
kdyby byla malá“. „františce“  a její 
opatrovnici bylo nabídnuto, že už 
nebude bydlet na pokoji pro dvacet 
osob, ale časem se nastěhuje do dom-
ku, kde bude bydlet šest mužů a šest 
žen. Muži budou mít svůj byt, a ženy 
svůj byt. A že když mezi mužem a že-
nou vznikne partnerský vztah, nikdo 
jim ho nebude zakazovat, protože to 
jsou přece dospělí lidé a mají svá prá-
va. „františka“ se těšila a během ně-
kolikaleté přípravy na změnu služby 
se naučila s muži komunikovat, a to 
nejenom při hraní divadla. S jedním 
dokonce komunikovala více a poch-
lubila se doma, že ji asi má rád. Možná 
to byl také jeden z důvodů, proč opa-
trovnice měla stále námitky k trans-
formaci sociální služby. Vždyť to „její 
dítě bude v ohrožení, když se často 
setkává s jedním chlapem,“ mimo-
chodem – také uživatelem sociální 
služby chráněné bydlení. Nicméně 
příprava probíhala, opatrovnice byla 
průběžně seznamována se všemi 
prováděnými kroky. Novou Smlouvu 
o poskytování služeb opatrovnice po-
depsala až v den zahájení poskytová-
ní nové služby chráněné bydlení, a to 
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v den stěhování. Opravený a přesta-
věný dům prohlížela nejdéle ze všech 
opatrovníků. Pak se řediteli omluvila 
a poděkovala. „františka“ se přestě-
hovala a bydlela se svou kamarádkou 
na dvoulůžkovém pokoji v bytě pro 
šest žen.

Zdánlivě šťastný konec. Po roce po-
skytování služby chráněné bydlení 
„františka“ onemocněla. Neúprosná 
diagnóza: rakovina v „pokročilém“ 
stadiu. Dle ústního vyjádření lékaře 
se dá „konec“ předpokládat do šes-
ti měsíců. Opatrovnice si nemohla 
vzít „františku“ domů. Zdravotní stav 
„františky“ se postupně zhoršuje, 
zvyšuje se její míra závislosti na po-
moci druhých osob. Poskytovatel s ní 
mluví o tom, že by se „…mohla…“ pře-
stěhovat do služby domov pro osoby 
se zdravotním postižením. Odmítá 
– chce bydlet se svou kamarádkou. 
Po poradě všech pracovníků služby 
„františka“ zůstává ve službě chrá-
něné bydlení. Díky úsilí poskytova-
tele služby, smluvního ošetřujícího 
lékaře, opatrovnice, dalšího odbor-
ného lékaře onkologa, „františka“ 
žije plnohodnotný život ve službě 
chráněné bydlení už dva roky. Nikdy 
dříve nebyla tak vynikající spoluprá-
ce poskytovatele s opatrovnicí, jako 

v posledních dvou letech. Neúpros-
ná nemoc si vyžádala opakovanou 
hospitalizaci. To „františka“ proží-
vala velmi, velmi těžce. Po návratu 
do služby pokaždé jakoby omládla. 
Fyzicky i psychicky. Přichází posled-
ní fáze. Obtíže s příjmem stravy. 
Bolesti. Odborník předepisuje léky 
proti bolesti, náplasti. Opakovaně 
dává k úvaze hospitalizaci. „františ-
ka“ opakovaně odmítá. Znovu a zno-
vu. Opatrovnice a pracovníci služby 
dělají všechno proto, aby „františka“ 
nemusela do nemocnice. Každý den 
jí pomáhají, aby svůj čas mohla trávit 
mezi známými tvářemi.

Zdravotní stav uživatelky služby 
„františky“ neodpovídá kritériím, 
kterými je služba chráněné bydlení 
charakterizována. Přesto se všich-
ni společně dohodli, že „františka“ 
zůstane mezi známými ve službě. 
Byla provedena jen jedna, pro ni zá-
sadní změna: „františka“ už nebydlí 
ve dvoulůžkovém pokoji s kamarád-
kou. Přestěhovala se do přízemí, 
do jednolůžkového pokoje. S dosa-
vadní  obyvatelkou jednolůžkového 
pokoje bylo dohodnuto, že to je jen 
na takovou dobu, pokud bude „fran-
tišku“ bolet břicho a bude mít svoje 
zdravotní problémy. 

Zatím neumíme mluvit s lidmi 
s mentálním postižením o umírání 
a o smrti. Poskytovatel sociálních 
služeb neumí, ani nemůže, ve službě 
chráněné bydlení zajistit hospicovou 
péči. S pomocí odborníků však může 
uživatelce služby zajistit, že v posled-
ních dnech a týdnech života nebude 
osamocená trpět bolestmi. Přitom 
jí pomůže překonávat přibývající 
slabost směřující k bezmoci. Nor-
mální, lidský přístup, který je ovšem 
podle některých inspektorů a audi-
torů v rozporu se zákonem. Protože 
ve službě chráněné bydlení žije oso-
ba nesoběstačná, závislá na odbor-
né zdravotní péči, která se nemůže 
postarat samostatně ani o svou oso-
bu, ani o pokoj, ve kterém žije.

Ani odborníci, ani poskytovatel služ-
by, ani opatrovnice, ani Františka 
netuší, jak dlouho ještě bude ten ži-
votní boj s nevyhnutelnou smrtí trvat. 
Poskytovatel služby, na základě přání 
„františky“ a její opatrovnice, na zá-
kladě vynikající a chápající odborné 
spolupráce lékaře onkologa, umožní 
„františce“ žít mezi známými, dokud 
to půjde. Ve vzduchu však zůstává ne-
zodpovězená otázka, zda tím nebude 
porušen zákon...

Ing. Antonín Janýška 

Pokud tomuto přání vyhovím, co to 
pro mne znamená? Neposkytnul jsem 
potřebnou lékařskou péči pacientovi, 
který ji potřeboval. A to může mít ná-
sledky. Praktický lékař v pobytovém 
zařízení sociální péče nemá příliš 
možností. Má svou hlavu, fonendo-
skop, teploměr, dřevěnou špachtli, 
papírky na orientační vyšetření moče, 
gumové rukavice, svítilničku, a to je 
všechno. V některých pokrokovějších 
zařízeních i měřič parciální saturace 
kyslíkem. Ale tím končí. Nic jiného 
nemá.  Přitom většina klientů v těchto 
zařízení jsou velmi staří, těžce nemoc-
ní pacienti, jejichž stav se mění náhle 
den ze dne na den, a kteří by potřebo-
vali denní lékařskou vizitu. To však 
praktik nemůže zajistit. Poskytuje svo-
ji péči jen několikrát týdně, nejčastěji 
jednou, dvakrát výjimečně, třikrát je 
nevídaný luxus. Proto musí odesílat 
těžce nemocné seniory do zdravotnic-
kých zařízení, kde je zajištěna trvalá 
přítomnost lékaře a monitoring život-
ních funkcí.
Co se může stát, když lékař dá na ta-
kové žádosti, a nebude odesílat?  Může 
to pro něj skončit soudem a odsouze-
ním. Tak jako u lékaře Normana Han-

dla, který byl odsouzen obvodním 
soudem pro Prahu 3 k podmíněnému 
trestu za to, že neposkytl lékařskou 
pomoc své matce, i když ona ji od-
mítala. V rozsudku se doslova píše: 
„I pokud by se obviněnému dostalo 
od matky jasně a výslovně formulo-
vaného odmítnutí, řešení její kritické 
zdravotní situace jím samotným bylo 
možné. Jako lékař disponoval tako-
vými odbornými znalostmi, že si měl 
uvědomit nezbytnost včasného za-
jištění lékařské pomoci bez ohledu 
na projev vůle poškozené vůči němu.“ 
Dosaďme si do těchto vět místo slova 
matka slovo pacientka a situace je jas-
ná. Lékař musí poskytnout vždy svoji 
péči, i kdyby se pacient bránil, pokud 
lékař usoudí, že pacient není schopen 
řádně posoudit svůj aktuální zdravot-
ní stav. 
Je zcela absurdní, že za kartu Open-
card byl odsouzen bývalý pražský pri-
mátor Hudeček, kdežto bývalý praž-
ský primátor Bém, skutečný viník, je 
v pohodě a netrestaný. Lékař se může 
snažit vyhovět, bude konat v dobré víře 
a přitom bude odsouzen tak, jako bý-
valý pražský primátor Hudeček, který 
se jen snažil zachránit nějak vzniklou 

situaci. Proto jsem skeptický vůči pře-
dem projevenému přání a pro mě je 
považuji za zcela nezávazné. Proto 
odesílám pacienty z domovů senio-
rů do nemocnic, i když si to nepřejí 
ani oni, ani jejich příbuzní, ani lékaři 
z nemocnic. A já chci mít čistý trestní 
rejstřík. Dělám psychicky velmi nároč-
nou práci, společensky hluboce nedo-
ceněnou, a být ještě k tomu trestaný 
za to, že jsem chtěl vyhovět, to oprav-
du nechci. V tomto duchu se obracím 
i na ostatní kolegy praktické lékaře po-
skytující svoji péči v pobytových zaříze-
ních sociální péče. 
Odeslat pacienta do nemocnice, pokud 
je jeho zdravotní stav natolik vážný, že 
mu silami praktického lékaře nelze po-
moci, není jen o správném odborném 
postupu, ale i o forenzní obraně vlastní 
osobnosti. Takže, odesílat! Pokud těžce 
nemocného pacienta vrátí druhý den 
z nemocnice zase zpět, což se děje stále 
častěji, pak už může být vaše svědomí 
klidné. Máte důkaz, že jste postupovali 
lege artis v podobě propouštěcí zprávy. 
A možná vám to pomůže, až budete stát 
na lavici obžalovaných. 

 MUDr. Petr Bouzek

Jsem skeptický vůči předem projevenému přání
Jako lékař, který již mnoho let léčí v domovech seniorů, se velmi často setkávám s tím, že mi sestřič-
ka sdělí: příbuzní té a té pacientky si zásadně nepřejí, aby se pacientka převážela v případě zhoršení 
zdravotního stavu do nemocnice. Někdy si to přeje i sama pacientka, pro mne bohužel s diagnózou 
G309 Morbus Alzheimer nebo F03 Demence.  
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oStraVSké 
„barvy duhy“
SlaVí 

NarozeNiNy
Zdá se to být téměř neuvěřitelné, ale koncertní projekt ostravského Čtyřlístku – centra pro oso-
by se zdravotním postižením – Všechny barvy duhy, slaví letos desáté výročí! Když jsme před 
deseti lety začínali, ještě jsme nevěřili, že se z tohoto koncertu stane tradice. U nás ve Čtyřlístku 
tehdy pracovalo s klienty mnoho nadšenců, převážně z řad vychovatelů, kteří s klienty provo-
zovali muziku, zpívali, hráli divadlo a učili je tančit. Mnozí dosahovali skvělých výsledků a nám 
bylo líto, že se o jejich radost a nadšení z úspěchů nemůžeme dělit s ostatními. Tak vznikl nápad 
uspořádat koncert, v němž by účinkovali vedle lidí se zdravotním postižením i profesionálové. 
Psal se rok 2007 a zrodily se Všechny barvy duhy. 

desÁtÉ

Neměli jsme tehdy téměř žádné zku-
šenosti, ale věděli jsme, co chceme. 
Prostory divadelního sálu se zvu-
kovou technikou i s profesionálním 
osvětlením nám tehdy nabídl Dům 
kultury města Ostravy a my se tak 
trochu báli, že snad kapacitu sálu ani 
nedokážeme naplnit. Ke spolupráci 
jsme přizvali ostravskou Múzickou 
školu – jedinečnou kulturně vzdělá-
vací institucí, jež se od svého vzniku 
zaměřuje na umělecké vzdělávání lidí 
se zdravotním postižením. Oslovili 
jsme také zkušeného manažera kon-
certní agentury Petarda, Petra Šišku, 
který nám pomohl získat i profesio-
nály. A tak se v programu prvního roč-
níku koncertu Všechny barvy duhy 
skvěla vedle účinkujících ze Čtyřlíst-
ku a z Múzické školy i jména tehdy 
ještě čtrnáctileté, ale již vycházející 
hvězdy české i polské popové scény - 

Ewy Farne, ostravské operní divy Evy 
Dřízgové-Jirušové, písničkáře Jarka 
Nohavicy a skvělého folklorního sou-
boru Šmykňa. Teprve při odpolední 
generální zkoušce jsme zjistili, že 
záměr byl sice skvělý, ale řada věcí 
se technicky nedala domyslet, právě 
proto, že chyběly tolik potřebné zku-
šenosti. 

Tím prvním, patrně nejzávažnějším 
problémem byl fakt, že pro-
story divadla a kulturního 
domu nebyly bezbariérové. 
Jen díky spojenému úsilí 
urostlých šohajů ze souboru 
Šmykňa se podařilo dopravit 
na jeviště jednoho z účinku-
jících, upoutaného na elek-
trický invalidní vozík. Nejen 
schody, ale také úzké zárub-
ně dveří tvořily někdy téměř 

nepřekonatelnou překážku. A jak 
skloubit baletizol na jevišti s cimbá-
lem, klavírem a hudebními nástroji 
v jednom malém prostoru? Jak se 
tam všichni vejdou…? Jak mezi všemi 
těmi nástroji, šňůrami od mikrofonů 
a zesilovačů budou „tančit“ vozíčká-
ři? Chvílemi byly emoce tak vypjaté, 
až to vypadalo, že se koncert nako-
nec vůbec neuskuteční. A najednou, 
jako mávnutím kouzelného proutku, 

Zcela zaplněné Divadlo Antonína Dvořáka 
při jednom z koncertů Všechny barvy duhy. 

Soubor Rytmy ostravského Čtyřlístku 
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všichni se všemi se domluvili, všech-
no se dalo vyřešit a mohlo se začít! 

Úspěch byl veliký a hned po skončení 
prvního ročníku koncertu se zrodila 
spousta nových nápadů, jak by ten 
příští mohl být ještě lepší. K druhému 
ročníku jsme dostali velký dárek: své 
partnerství na tomto projektu nabíd-
lo Národní divadlo moravskoslezské 
v Ostravě. Úžasné, kompletně bez-
bariérové prostory nově zrekonstru-
ovaného Divadla Antonína Dvořáka 
se špičkovým technickým zázemím 
a hlavně: skvělým personálem diva-
dla – jak techniky, tak umělci. Bez 
jejich pochopení a vstřícnosti by byl 
úspěch koncertů jen poloviční. A co 
víc – mnozí z nich se tak nadchli pro 
myšlenku koncertů, že sami přichá-
zeli s nápady a pomocí. Mezi prvními 
tehdejší šéf baletu, později baletní 
mistr Igor Vejsada, který se pak na-
dlouho stal naším nepostradatelným 
spolupracovníkem. 

Za ta uplynulá léta se na scéně Diva-
dla Antonína Dvořáka vystřídali spo-
lu s klienty Čtyřlístku, studenty Múzic-
ké školy (spojené dnes s Lidovou 
konzervatoří v Ostravě) a hendike-
povanými tanečníky z Bílé holubice, 
kteří dnes už také neodmyslitelně 
patří k účinkujícím koncertů Všechny 
barvy duhy, desítky dalších hendike-
povaných umělců z České republi-

ky, Polska a Slovenska. Spolu s nimi 
účinkovali zpěvačky a zpěváci Věra 
Špinarová, Heidi Janků, Markéta Kon-
vičková, Leona Šenková, Petra Janů, 
Ewa Farna (také v roce 2014), Lenka 
Filipová s irským zpěvákem Seanem 
Barrym, Radek Pastrňák ze skupiny 
Buty, Pavel Dobeš, Martin Chodúr, 
Petr Bende, několikrát také vynikající 
operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušo-
vá a výborná muzikálová zpěvačka 
Hana Fialová – obě držitelky prestižní 
divadelní ceny Thálie, slovenský oper-
ní pěvec – světoznámý tenorista Peter 
Dvorský a jeho bratr Jaroslav Dvorský, 
folklorní soubory Šmykňa a Valašský 
vojvoda, legendární skupina Yoyo 
Band a řada dalších muzikantů a také 
profesionálních tanečníků.     

Náročná organizace a realizace těch-
to koncertů by samozřejmě nebyla 
možná bez finanční podpory naše-
ho zřizovatele, statutárního města 
Ostravy, Moravskoslezského kraje 
a v posledních několika letech také 
městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a pomoci dalších partnerů – 
Generálního konzulátu Polské repub-
liky v Ostravě  a ostravského hotelu 
Imperial, poskytujícího komfortní 
zázemí mimoostravským a zahranič-
ním účinkujícím hostům našich kon-
certů.  

Letos tedy zveme širokou veřejnost 
na jubilejní – desátý ročník koncer-
tu Všechny barvy duhy. Uskuteční 
se v pondělí 10. října v 18.00 hodin 

na scéně Divadla Antonína Dvořá-
ka v Ostravě. Jeho letošním hostem 
bude zpěvačka Monika Absolonová, 
slovem nás budou provázet přední 
herci dvou ostravských divadel – Pav-
la Dostálová z Komorní scény Aréna 
a Jiří Sedláček z Národního divadla 
moravskoslezského. 

Diváky již tradičně čeká večer plný 
nevšedních zážitků, ať již tanečních, 
hudebních anebo pěveckých v pro-
vedení talentovaných lidí se zdra-
votním postižením. Vedle klientů 
pořadatelské organizace - Čtyřlístku, 
bude v programu večera účinkovat 
letošní vítězka prestižní polské sou-
těže Zaczarowana Piosenka – Urszu-
la Kowalska, dále členové tanečního 
souboru Leporelo z Centra 83 z Mladé 
Boleslavi, samozřejmě také tanečníci 
z ostravské Bílé holubice a muzikanti 
z Lidové konzervatoře a Múzické ško-
ly v Ostravě, ale i členové tanečního 
klubu Hazard a občanského sdružení 
Muzikohraní. 

Věříme, že ani ten letošní, jubilejní 
ročník koncertu Všechny barvy duhy, 
nepřinese divákům zklamání, ale na-
opak – nabídne jim potěšení ze spo-
lečně sdílené radosti se všemi účin-
kujícími, z nichž většina na „prknech, 
která znamenají svět“ překonává limi-
ty svého zdravotního postižení. 

 Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: WERNER ULLMAN  

a archiv Čtyřlístku

Letošní hosté koncertu 
Všechny barvy duhy  
– Monika Absolonová  
a jedenáctiletá polská  
zpěvačka Urszula  
Kowalská. 



z doMova Strana 22

Tak se také stalo, že naše kolegyně 
Jana jela „na zkušenou“ do chráněné-
ho bydlení Domova Naděje v Otroko-
vicích. Při počáteční exkurzi „vyzvída-
la“ u zaměstnanců a pak i klientů, jak 
žijí, jak bydlí, kde pracují a jak vůbec 
se v Otrokovicích mají. Po vzájemné 
sympatii  si vyměnili  telefonní čísla  
a e-mailové adresy. A jak už to tak 
bývá, slíbili si, že někdy a někde… 
Však to všichni známe. 
Nezůstalo jen u planých slibů a první 
společnou aktivitou byl hned tříden-
ní pobyt v Beskydech. Přátelé z Otro-
kovic jej již měli zamluvený a přihlá-
sili nás taky! Po prvním vzájemném 
seznámení klientů nám bylo hned 
jasné, že jsme si nepadli do oka jen 
my, pracovníci, ale i klienti a zdálo 
se, jako bychom se znali už dávno. 
Na horách jsme prožili krásné dny 
s túrami, táborákem, návštěvou hos-

půdky atd. Najednou nás naši klienti 
vůbec nepotřebovali, radili se se svý-
mi novými kamarády a my jsme jen 
koukali.
Další akcí, na níž jsme se mohli 
s přáteli setkat, byla loňská Třebo-
vická olympiáda v přizpůsobených 
sportech, na níž naši kamarádi  
z Otrokovic vybojovali Putovní pohár 
a 1. místo za družstvo. Tam jsme se 

také domluvili, že příště už přátelé 
přijedou do našeho nového, krásné-
ho chráněného bydlení, které vzniklo 
díky rekonstrukci podpořené z evrop-
ských fondů letos v lednu u nás v Tře-

bovicích. Se souhlasem pana ředitele 
a vedoucí zařízení začaly letos na jaře 
velké přípravy: kde budou kamarádi 
z Otrokovic spát, až přijedou, co bu-
dou jíst a jaký program pro ně vymy-
slíme. 
Vypůjčili jsme si velký stan a postavili 
jej u nás na zahradě. A pro naše kama-
rádky jsme zařídili stan pro dva i s vy-
bavením. Spaní tím bylo vyřešeno. Na-

vařili jsme hrnec zelňačky, nakoupili 
párky a vyřešili jsme i jídlo. Program 
se nám díky sponzorovi také podařilo 
vymyslet: byla to výstava amerických 
veteránů na ostravské Černé louce.

Devatenáctého června jsme konečně 
jeli pro naše kamarády na nádraží 
do Ostravy-Svinova a patřičně jsme je 
přivítali mávátky a pokřiky. A hurá au-
tobusem k nám domů! Obyvatelé na-
šeho chráněného bydlení měli na sta-
rosti opravdu všechno a také podávali 
svým hostům výbornou kávu s domá-
cím koláčem. Pak na ně čekala výsta-
va veteránů a večerní opékání. A ještě 
posezení na terase a pro některé úpl-
né poprvé spaní ve stanu. Noční bouř-
ku mnozí ani nezaznamenali! Ráno 
už na ně čekala snídaně a procházka 
k řece, pak oběd v nedaleké oblíbené 
restauraci Na Roli a nakonec loučení 
a honem na vlak domů.
Hosté byli spokojení a my také, pyš-
ní, že jsme byli dobrými hostiteli. 
Na oplátku jsme tentokrát my pozváni 
do Otrokovic a už se na to moc se těší-
me! A to všechno, věřte nebo ne, díky 
„transformaci“… 

Hana Zábranová
Foto: Jana Niemczyková

nebÁt se 
a poznÁvat

To strašné slovo „transformace“, kterého se možná mnozí z nás báli, ale ještě jedno strašnější 
„deinstitucionalizace“, v nás někdy budily hrůzu. Neznali jsme a dost dobře nechápali, v čem 
nebo komu je obsah těchto slov ku prospěchu. Nám? Klientům? Avšak díky projektu transfor-
mace v naší organizaci (Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava), se 
nám po dlouhé době doslova otevřely brány jiných zařízení v celé republice. Kdo měl tu mož-
nost a využil ji, mohl vidět na vlastní oči a přesvědčit se, o co vlastně jde a k jakým proměnám 
může docházet.
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smích je lék
Smích je účinným lékem, který působí blahodárně na celé tělo i duši, aniž by měl jediný vedlejší  
účinek. Lenochy potěší, že má podobný efekt jako cvičení.

A toto jsme si vyzkoušeli v Domově so-
ciálních služeb v Meziboří, kdy jsme 
dopoledne 30. 6. 2016 uspořádali Do-
poledne plné vtipů aneb Jedli jsme 
vtipnou kaši.
Několik dnů před konáním této akce 
jsme vyzvali uživatele, aby si připravili 
vtipy, se kterými mohou soutěžit o „Nej-
lepšího baviče“.
Na začátku setkání jsme si všichni dali 

dobrou voňavou kávu a typické české 
buchty s mákem, povidly či tvarohem. 
Na správnou notu nás navnadil smích 
Vlasty Buriana, či vtipy Vladimíra Men-
šíka a jiných známých herců a bavičů. 
Všechny zábrany či ostych uživatelů 
zmizel a pak už se vyprávěl jeden vtip 
za druhým.
Jedničkou mezi všemi byl pan Jaroslav, 
který je mezi ostatními znám vyprávě-

ním vtipů i při jiných akcích. Byl tedy 
právem vyhlášen jako „Nejlepší bavič 
domova“. Za velikého potlesku všech 
zúčastněných obdržel diplom a věcnou 
cenu.
Slíbili jsme si, že podobné akce, kde 
vládne smích a radost, budeme nadále 
pořádat. 

Text a foto: Dagmar Otcovská, 
pracovník v sociálních službách 

Mezinárodní den opuštěných  
zvířat oslavili senioři z domova 
sociálních služeb v Meziboří
Ve středu 17. srpna 2016 jsme v rámci „ Mezinárodního dne opuštěných zvířat“ navštívili Měst-
ský útulek pro psy v Litvínově. Společně jsme tak předali psí a kočičí konzervy, zakoupené za 
peníze ze sbírky od uživatelů i zaměstnanců domova. Besedovali jsme s vedoucím útulku pa-
nem Štefanem Horským, který nás často navštěvuje v domově se psem Ťapkou. 

Dozvěděli jsme se, že tento den, kte-
rý v USA patří mezi významné dny, 
se slaví od roku 1992, vždy třetí srp-
novou sobotu. Na závěr Dne, kterého 
se účastní ochránci zvířat, útulky, vý-
znamné osobnosti, zastupitelé měst, 
média a veřejnost, se konají tzv. can-
dlelight vigilie. Vigilie se svíčkami 
na připomínku zvířat, která přišla 
o život, protože pro ně nebylo dost do-
movů, a také na počest obětavých lidí, 
kteří věnují svůj život tomu, aby zabrá-
nili utrpení a nekontrolovatelnému 

množení opuštěných a nikým nechtě-
ných koček a psů. 
Během vyprávění jsme měli možnost 
prohlédnout si psy, kteří v útulku na-
šli, zatím snad dočasný, domov. Napo-
čítali jsme jich 24, ale kapacita je až 
na 29 psů. Velice nás potěšilo, že byly 
pořízeny zateplené a vyhřívané boudy 
z konta PUŇŤA, z různých charitativ-
ních akcí a od drobných dárců. Aktu-
álně jsou v útulku i dvě kočky, králík 
Karel a nově štěněčí slečna Mařenka, 
které jsme si v rámci canisterapie 

mohli pochovat. Svojí pozornost si 
vynucovala i Ťapka, která nám svými 
kousky vyloudila úsměvy na tvářích. 
I když v útulku zvířata nestrádají 
a mají stále plné misky, přejeme jim, 
aby brzy našla svého hodného pána. 
S útulkem budeme i nadále spolupra-
covat a již se těšíme, až k nám do do-
mova pan Horský s Ťapkou a králíkem 
Karlem zase přijedou. 

Text a foto: Kamila Hejnová, 
pracovnice v sociálních službách  

DSS Meziboří
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proJekt 
cesta Života

V současné době pracujeme v Domově Sue Ryder s psychobiografickým modelem péče. Tomuto 
projektu říkáme „Cesta života“.Jeho podstatou je snaha o zajištění a respektování takových 
podmínek a způsobu života, který byl v daném období života pro klienta „normální“.

Víte o tom, jak moc pomůže v naší 
péči znalost biografie – životního 
příběhu klienta? Je to velice jedno-
duché, v takovémto příběhu jsou 
schovány drahocenné informace, 
které nám pomáhají porozumět 
chování našich klientů, zejména 
těch kteří mají změněnou schopnost 
vnímání a již nejsou schopni s námi 
adekvátně komunikovat.

„Klientka k nám přišla ze svého 
domova, kde byla schopna samo-
statně chodit a fungovat. Při přijetí 
na oddělení ale dochází k tomu, že 
zmíněná dáma má problém s ran-
ním vstáváním z postele. Sama to 
najednou nezvládne. Jak je to mož-
né? Celý život vstávala ze své po-
stele na levou stranu a najednou se 
má tato dáma v jejím úctyhodném 
věku naučit vstávat na druhou stra-
nu. Ne nadarmo se říká, že psa no-
vým kouskům nenaučíš. I takovéto 
drobnosti - znalost životních návy-
ků, mohou stačit k tomu, abychom 
zachovali schopnost vstát z poste-
le...“ 

Chceme více pochopit 
osobnost klienta, dokázat 
rozpohybovat jeho duši, 
a následně tím pomoci jeho 
tělu...

Böhmův model je ošetřovatel-
ský model mezinárodně uzna-
ný a v současnosti využívaný 
v německy mluvících zemích 
v oblasti geriatrické a geron-
topsychiatrické péče. Je za-
měřen na podporu schopnosti 
sebepéče starých a zmate-
ných lidí a na způsoby, jak co 
nejdéle tuto schopnost ucho-
vat či navrátit, a to principem 
oživení zájmu seniora ožive-
ním jeho psychiky. Böhm vždy 
kritizoval klasické způsoby 
péče, tzn. pouze nakrmit, udr-
žet v čistotě, v teple a pohod-
lí a vykonat ordinace lékaře. 
V psychobiografickém mode-
lu se snaží o rozšíření úhlu 
pohledu na člověka seniora, 
kdy se péče musí stát tolerant-
nější a opustit roli všepečující 
matky. Böhm předkládá péči 
aktivizující a reaktivizující, 

a pokud používá ve svém modelu 
pojem rehabilitace, tak ve smyslu 
re-aktivizace psychických schop-
ností člověka, tzn.: nejdříve rozhýbej 
psychiku, potom tělo.

Specifika gerontopsychiatrické 
dlouhodobé péče zmapoval profe-
sor Böhm ve svých výzkumných pra-
cích, poznatky ze základních psy-
chologických směrů a teorií apliko-
val do praxe a precizně zdokumen-
toval v jednotlivých kasuistikách. 
Výsledky těchto výzkumů jsou pro 
ošetřovatelskou péči velkým příno-
sem, ale hlavně jsou přínosem pro 
klienta samotného, který je v tomto 
modelu vnímán především jako 
člověk se svou biografickou histo-
rií, a to jak individuální, regionální 
či kolektivní.

V tomto projektu už máme hodně 
za sebou: upravujeme prostředí Do-
mova tak, aby se klienti cítili ‚jako 
doma‘. Pro jejich snadnější orien-
taci vybavujeme společné prostory 
a chodby dobovými prvky a tím zvy-

šujeme jejich pocit bezpečí a jistoty. 
V současné době zpracováváme bio-
grafie našich klientů a učíme se vy-
užívat postupy psychobiografického 
modelu péče. Je před námi dlouhá 
cesta, ale již teď víme, že tato forma 
práce je velmi přínosná pro naše 
klienty i pro nás pracující v Domově 
Sue Ryder.

V péči o klienta je také nutné praco-
vat s principem normality doby. Ten 
se vypočítá přičtením 25 k roku na-
rození (25 je počet let, kdy člověk do-
sáhne vrcholu svého vývoje, nejvíce 
a nejdéle si z tohoto období pama-
tuje). Vypočítali jsme princip norma-
lity doby u klientů na jednotlivých 
odděleních. Vyšel nám rok 1948, 
1951, 1958. Nyní shromažďují týmy 
na všech odděleních informace, kte-
ré byly typické pro tato období a kte-
ré nám pomohou pochopit a poznat 
dobu daných let. A přidáváme ještě 
jeden krásný příklad z naší praxe:

Pan Zdeněk nedělní dopoledne trá-
vil v jídelně. Venku bylo krásně, pro-

to jsem se ho zeptala, jestli by 
nechtěl se mnou venku umýt 
auto. 

Na otázku se tvářil nadšeně, 
usmíval se. Hned jsem se ho 
ptala, jestli také na jaře dával 
své vozy „do kupy“, a na toto 
téma se rozpovídal a bylo vi-
dět, že si velice dobře vzpomí-
ná. Nemohl se dočkat, ještě 
před obědem se dvakrát ptal, 
„Tak jdeme na ten auťák?“

Dorazil i jeho syn, tak se z mytí 
auta stala jejich společná čin-
nost, vzájemně spolu komuni-
kovali, kde je třeba ještě mýt 
a jak na to. Zděnek se chopil 
kýble, namáčel koště a omý-
val auto vodou, jeho syn mu 
pomáhal. Usmíval se a vypa-
dal spokojeně, okolo auta byl 
ruch, přidal se k nám i Anto-
nín a povídal,  jakými auty on 
jezdil a jaké vlastnil. Zajímali 
se o stáří auta a jeho obsah 
a palivo. Po práci jsme si dali 
na zahradě připravenou svači-
nu a kávu.

Denisa Ratajová
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