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Unikátní semináře

aktivní fotivní fo

•  motivace a demotivace 
uživatele a jeho aktivní 
nebo pasivní aktivizace

• přímá a nepřímá manipulace uživatele
•  podpora autonomie uživatele 

a jeho svobodná vůle
•  očekávání/předsudky 

včetně hodnocení a stigmatizace uživatele

•  potřeby, hodnoty a osobní cíle 
uživatele a plánování sociální služby

• práce s informacemi o uživateli 
a jejich sdílení v multidisciplinárním týmu

•  závislost uživatele na sociální 
službě versus jeho práva

•  budování důvěry a osobnost
pečovatele

Obsah semináře: 
praktická etika práce zaměřená na péči, pomoc, podporu, 

potřeby a hodnoty konkrétního uživatele

Instruktážní fi lmy zobrazující 8 etických témat

služby sociální péče
se zaměřením na:

služby sociální prevence1 2
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V poslední době mě opravdu překvapilo, 
a mile, že jsem v médiích, která jako kaž-

dý zběžně sleduji, zaregistrovala vyšší počet 
příspěvků, týkajících se sociálních služeb. 
Najednou se začala objevovat témata, o kte-
rých se dřív mluvilo jen sporadicky.  Sociální 
služby!  Nedostatek personálu v sociálních 
službách, malé platy v sociálních službách, 
velké zatížení a odpovědnost personálu, je-
jich osobní nasazení, různé emotivně laděné 
příběhy, příspěvky zaměřené na kvalitu živo-
ta seniorů.  Jak příjemné po období mediál-
ního nátlaku, že si senioři dovolují dlouho žít 
a jak nás budou vykořisťovat.
Nedostatek personálu, hlavně zdravotníků, 
je velký problém, který se ještě navyšuje 
v souvislosti s transformací sociálních slu-

žeb. Klienti, 
kteří opustili 
ústavy a žijí 
nyní v chráně-
ném bydlení, 
potřebují stej-

ně jako v původním zařízení obdobnou péči. 
Což je samozřejmě náročné na počet per-
sonálu a tím i na finance – jak pro samotné 
klienty, tak i pro provozovatele chráněných 
bydlení. 
I když každoročně stoupají finance, určené 
na provoz sociálních služeb, stejně to nesta-
čí. Navíc se zhoršuje finanční situace klientů, 
jimž důchody zdaleka nestačí na pokrytí ná-
kladů.  Ředitel jednoho zařízení si postěžoval: 
„Ze 110 klientů jich nemá na základní úhradu 
pobytu 98. Při ponechání 15% důchodu spo-
třebují toto klienti jen za léky. Celou dobu se 
tvrdí, že klienti těchto zařízení nemohou být 
ve finanční nouzi. Ano, ale jen za cenu do-
rovnání jejich nedoplatků za pobyt z provoz-
ních prostředků zařízení. To ovšem znamená 
značné omezení provozu a oprav svěřeného 
majetku. Tyto problémy jsou dlouhodobě 
známy, ovšem řešení se všichni zákonodárci 
pečlivě vyhýbají. Pokud opravdu ve státním 
rozpočtu nejsou tyto finance, tak proč nikdo 
pravdivě neřekne, že péče bude poskytnuta 
ve výši finančních prostředků jednotlivce.“ 
Dobrá rada, kterou také slyšíme z médií 
(a hlavně od penzijních pojišťoven), je začít si 
spořit na stáří už v mladém věku. Je to také 
vzhledem ke statistice poněkud „hraběcí  
rada“. Celkový dluh domácností se už blíží 
hranici 2 biliónů korun, což je víc, než roční 
výdaje státního rozpočtu. Právě mezi mladý-
mi ve věku od 15 do 24 let je nejvíc těch, kteří 
své půjčky nesplácejí. Takže dobrovolně spo-
řit na stáří? Ani náhodou…  Navíc spoření při 
dnešních úrocích je spíš hloupost než rozum-
ná akumulace financí.
Je ale dobře, že se mění veřejné mínění a mlu-
ví se o problémech s péčí o seniory a zdravot-
ně postižené. Asi už si i novináři uvědomili, 
že jednou mohou být sami klienty sociálních 
služeb. 

Lenka Kaplanová

Redakce Rezidenční péče přeje  
čtenářům krásné Vánoce a vše dobré 
v novém roce!

Milé 
překvapení

úVodník

Pocházíš z herecké rodiny, 
celý život se pohybuješ  
v divadelním prostředí  
a v oblasti kultury. Čím po-
dle tebe obohacuje kultura  
a umění život člověka? 
To je trochu otázka pro filosofy. 
Mohu sloužit jen vlastním míně-
ním. Myslím, že kultura a umění 
směřují (nebo by měly) život člo-
věka k podstatným otázkám lid-
ské existence, povznáší ho nad 
problémy a problémky běžného 
života a snaží se nám odpovědět 
na to, odkud jdeme a kam. A proč 
jsme tady, co tady na zemi máme 
vykonat, jak se máme chovat  
k sobě navzájem. Otevírají nám 
vždy stále nové pohledy na naši 
existenci z nečekaných úhlů. Pře-
kračují běžné ratio a posunují 
nás do světa emocí, neboť jen ve 
spojení rozumu a citu jsme plné 
lidské bytosti.

Domníváš se, že tato oblast 
dostává v současné době 

dostatečný prostor  
v médiích? 
Právě že ne – chybí tam ta emo-
ciální stránka. V médiích se dí-
váme na svět většinou jen skrze 
rozum, a to ještě často v jedno-
duchých klišé, kterými si žurna-
listé zjednodušují svou práci. 
Kulturní témata jsou upozaďo-
vána jako cosi lehce zbytečné-
ho, co nemá vliv na hlavní proud 
informací, a tím je ekonomika. 
Bez dlouhých komentářů bych 
jen zacitoval z Bible: Nejen chle-
bem živ jest člověk...
Se svou manželkou Věrou jsi 
stál u zrodu Evropských dnů 
hendikepu v Ostravě, máte 
mnohaletou zkušenost s tím, 
jak pečovat o zdravotně těžce 
postižené dítě a zároveň jak 
mu nabídnout možnost zapo-
jení do běžného života pro-
střednictvím umění. Myslíš 
si, že se v tomto směru u nás 

Ilja Racek je výraznou uměleckou osobností, která je již řadu 
let neodmyslitelně spojena s kulturním životem Ostravy a Mo-
ravskoslezského kraje. A nejen to. Jako režisér působil v Čes-
koslovenském rozhlase i televizi v Ostravě, nějaký čas šéfoval 
České scéně Těšínského divadla v Českém Těšíně a činohře 
Divadla F. X. Šaldy v Liberci, řídil ostravské Divadlo Petra Bez-
ruče, Janáčkovu filharmonii Ostrava a Státní divadlo Ostravě, 
jež bylo v době jeho vedení přejmenováno na Národní divadlo 
moravskoslezské. Právě v době jeho vedení divadla se v Ostra-
vě zrodil skvělý činoherní festival Ost-ra-var, byl také jednou 
ze zakladatelských osobností mezinárodního hudebního fes-
tivalu Janáčkovy Hukvaldy. V letech 1998–2001 byl náměst-
kem ministra kultury Pavla Dostála, deset let vedl Českou 
televizi v Ostravě, v letech 2013–2014 vedl Divadlo J. K. Tyla 
v Plzni a v současné době působí jako ředitel Slezského diva-
dla v Opavě. Ani tento výčet jeho aktivit zdaleka není úplný. 
Ilja Racek je neúnavný v mnoha oblastech kultury, ale blízká 
je mu také sféra sociální, a právě proto jsme jej požádali o roz-
hovor pro časopis Rezidenční péče.   

Náš rozhovor  
s Mgr. Iljou Rackem, Ph.D. 

nejen  
chlebem  
živ jest  
člověk…

Pokračování na str. 7
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Tzv. velká novela zákona č. 108 
Sb. proběhla vnějším připomín-
kovým řízením. Jaký je v této 
době stav novely? Které připo-
mínky nelze akceptovat a které 
jsou naopak přínosné?

V současné době dokončujeme vypo-
řádání připomínek z vnějšího připo-
mínkového řízení. Termín pro před-
ložení vládě bychom měli stihnout 
v průběhu ledna roku 2017. Připomí-
nek přišlo mnoho a hodně jich přišlo 
i nad rámec změn, které jsme navrho-
vali. V této chvíli je předčasné hovo-
řit o tom, jaké připomínky budeme 
akceptovat nebo ne, jelikož se nám 
sešly i velmi protichůdné připomín-
ky. Například v rámci změn druhů so-
ciálních služeb se objevily připomín-
ky, abychom sloučili pečovatelskou 
službu a osobní asistenci a na druhé 
straně se proti tomuto velmi striktně 
vymezily organizace zaštiťující práva 
osob se zdravotním postižením. 
Velmi přínosné a konstruktivní při-
pomínky se týkaly například oblasti 
nucené správy, kde jsme se zatím 

s připomínkovými místy dohodli, že 
nucená správa by vznikala na zákla-
dě podnětu ministerstva práce a ná-
sledného rozhodnutí soudu. V tomto 
ohledu budeme muset ještě vést jed-
nání s ministerstvem spravedlnos-
ti, protože bude nutné upravit ještě 
další právní normy. Současně velmi 
pozitivně vnímám jednání ohledně 
standardů kvality a oblasti lidských 
práv. Důležitou oblastí je i shoda 
nad zjednodušením procesu hlášení 
změn a novými kompetencemi po-
skytovatelů sociálních služeb, které 
získají možnost určitou část údajů 
měnit přímo v registru poskytovatelů 
a již je neposílat registrujícímu orgá-
nu. 
Velmi rozporuplné připomínky se 
naopak objevily v oblasti nově navr-
žených služeb pro rodinu, kde patrně 
dojde ještě k významnější úpravě. 
Nicméně věřím, že se nakonec do-
hodneme a dojde ke konsenzu. 
Naopak jsme očekávali negativní 
postoj ministerstva financí k návr-
hu stabilizovat finanční prostředky 
na oblast dotací. V novele navrhuje-

me, aby finanční prostředky ze stát-
ního rozpočtu nebyly nižší než alo-
kace za poslední tři rozpočtové roky. 
Tím bychom zajistili alespoň částeč-
nou garanci poskytovatelům, aby 
při změně vlády nešlo k výraznému 
propadu finančních prostředků, jako 
tomu bylo v letech 2010, kdy dotace 
spadly na historicky nejnižší alokaci 
ve výši 6,2 mld. korun. Ministerstvo 
financí je v tomto ohledu neoblom-
né a nechce se seriózně bavit o jaké-
koliv právní úpravě. Překvapila nás 
i připomínka z tohoto ministerstva, 
abychom zrušili dotační titul na pod-
poru rozvoje sociální práce na ob-
cích a krajských úřadech. S oběma 
připomínkami nemohu souhlasit a je 
patrně možné, že zde nám zůstanou 
rozpory.

Jak se vyvíjí návrh zákona o so- 
ciálně-zdravotním pomezí?

Návrh na úpravu sociálně-zdravotní-
ho pomezí jsme společně s minister-
stvem zdravotnictví poslali do vnitř-
ního připomínkového řízení, které 

MPSV odvádí významné aktivity v oblasti legislativy. Ve hře je nyní spousta novel a ná-
vrhů zákonů. Co se ještě stihne? O informace jsme požádali ředitele odboru sociálních 
služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Mgr. Davida Pospíšila. 
V době přípravy rozhovoru probíhalo jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, dále probíhalo meziresortní při-
pomínkové řízení k tzv. velké novele zákona o sociálních službách, zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení  
a bylo ukončeno rozšířené vnitřní připomínkové řízení k řešení sociálně-zdravotního pomezí.
Informace se od doby uzávěrky mohly změnit. Poznámka redakce.

„NOVÝ ROK 
PŘINESE POZITIVNÍ

ZMĚNY.“David Pospíšil:
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Vývoj celkových dotací na soc. služby 2007 - 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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bylo rozšířeno jak o toto mi-
nisterstvo, tak i o Svaz zdra-
votních pojišťoven i členy 
Meziresortní pracovní sku-
piny k sociálně-zdravotní-
mu pomezí a další subjekty. 
Předpokládám, že v průběhu 
prosince bychom návrh záko-
na předali do meziresortního 
připomínkového řízení a ná-
sledně zaslali na vládu. Nic-
méně v tuto chvíli je předčas-
né hovořit o konkrétní právní 
úpravě, a to alespoň do doby 
než dokončíme vnitřní při-
pomínkového řízení. Nyní 
vedeme intenzivní jednání 
s ministerstvem zdravotnic-
tví a předpokládám, že nalez-
neme věcnou shodu. 

Pro poskytovatele je 
důležité především fi-
nancování. Jak hodnotíte první 
rok dotačního řízení (ve vztahu 
k vyrovnávacím platbám)?

Z předběžných analýz je patrné, že 
k žádnému velkému výkyvu nedošlo. 
Obavy z kolapsu přechodu financo-
vání sociálních služeb na krajskou 
úroveň se nenaplnily. Samozřejmě 
toto hodnotím s ohledem na makro 
úroveň, nebo počet sociálních služeb 
či kapacit v území. I systém vyrovná-
vacích plateb se v obecné rovině daří 
realizovat, i když po prvním roce se 
objevují nové výzvy, které je třeba 
upravit. 
První oblastí jsou uznatelné a ne-
uznatelné náklady nebo nastavení 
termínů pro dotační řízení, tak aby 
na krajích nevznikaly různé výkla-
dy a současně, aby došlo ke stabili-
zaci jednotlivých dotačních řízení. 
Toto bychom rádi upravili například 
ve zmiňované novele zákona o sociál-
ních službách. Cílem je, aby základní 
parametry pro nastavování dotač-
ních řízení a podmínek pro poskyto-
vatele byly stejné nebo velmi podob-
né. Věřím, že toto se nám podaří.
Další velkou oblastí je přiměřený 
zisk. Toto bychom chtěli nastavit již 
v průběhu roku 2017, tak aby pro do-
tační rok 2018 i tato velká neznámá 
byla vyřešena. 
Novinkou pro přidělování dotací, a to 
již pro tento rok, bude dřívější zaslání 
finančních prostředků. V minulých le-
tech totiž nešlo vyplatit finanční pro-
středky na dotace ze státního rozpoč-
tu dříve, než bylo provedeno finanční 
vypořádání, jelikož platila vyhláška  
č. 52/2008 Sb. S účinností od 1. 1. 2016 
ji nahradila vyhláška č. 367/2015 Sb., 
která již tuto podmínku neobsahu-
je. Proto může MPSV vyplatit dotace 
pro rok 2017 již lednu bez finančního 
vypořádání. V praxi to bude zname-
nat, že ihned po schválení státního 
rozpočtu zasedne dotační komise 

na MPSV, kde se finanční prostředky 
rozdělí jednotlivým krajům. Naše mi-
nisterstvo již upravilo příslušnou me-
todiku, jak pro kraje, tak pro služby, 
které jsou zařazeny do národní sítě. 
Díky tomu, že nebudeme muset če-
kat do února, než kraje finančně vy-
pořádají předchozí dotační rok, před-
pokládáme, že finanční prostředky 
MPSV zašle již v průběhu ledna roku 
2017. Celý proces by se tak mohl zkrá-
tit až o dva měsíce. Vše také bude zá-
ležet na krajích a ministerstvu finan-
cí, jak budou flexibilní a rychlé. 

Jaké jsou vyhlídky do příštího 
roku? Můžou poskytovatelé če-
kat navýšení dotací?

V současné době je předčasné ho-
vořit o konečné částce pro rok 2017. 
Nicméně pokud budu předpokládat, 
že návrh našeho ministerstva bude 
v poslanecké sněmovně schválen, 
tak by mělo dojít k navýšení o cca  
85 mil. Kč, tj. na částku 9,27 mld. Kč 
(v roce 2016 byla alokace 9,15 mld. 
Kč). Současně je nutné také počítat 
s tím, že od srpna tohoto roku došlo 
k navýšení příspěvku na péči o  10 %, 
což se jistě projeví zejména v poby-
tových sociálních službách sociální 
péče, a současně také došlo k navý-
šení starobních důchodů. 

Uvažuje ministerstvo o opětov-
ném zavedení pojmu „Dům s pe-
čovatelskou službou“ do zákona 
o sociálních službách tak, aby 
reagovalo na vznik tzv. nelegál-
ních zařízení a na nedostatečnou 
nabídku pobytových služeb pro 
seniory?

O tomto neuvažujeme. Nicméně to 
velmi úzce souvisí se zákonem o so-
ciálním bydlení, jelikož domy s pečo-
vatelskou službou primárně posky-
tují nájemní bydlení pro seniory, kde 

je ve většině případů obcí 
stanovené snížené nájemné 
a doprovodnou službou je 
právě pečovatelská služba. 
Jedná se tedy o koncept do-
stupného nájemního bydle-
ní pro seniory nebo osoby 
se zdravotním postižením, 
na které mj. cílí zákon o so-
ciálním bydlení. Pokud by 
byl zákon o sociálním bydle-
ní přijat, tak věřím, že další 
z přidaných hodnot je zvýšení 
dostupnosti nájemního byd-
lení v součinnosti se sociální-
mi službami. 
Ohledně zvýšení nabídky 
pobytových, ale i terénních 
sociálních služeb, je nutné 
se zamyslet nad celkovou 
změnou financování, tak 
aby byl systém dlouhodobě 
udržitelný. Jednou z variant 

řešení, které se nabízí, je i zavedení 
pojistného systému na péči. To nám 
ostatně vyšlo i z ekonomických ana-
lýz systémových projektů, které jsme 
realizovali. I toto řešení bude nutné 
dále rozpracovávat, a bude na politi-
cích, zda se k tomuto řešení přihlásí 
či naopak, a bude zvoleno jiné řešení.
Nicméně bych chtěl vyzdvihnout 
i další úspěchy v rámci další podpory 
rozvoje nových kapacit, které realizu-
jeme. Jedná se například o podporu 
investic do sociálních služeb. Minu-
lý rok se podařilo navýšit finanční 
prostředky do dotačních titulů - tzv. 
ISPROFIN - na 527 mil. Kč, a pro ná-
sledující rok bude výše patrně o tro-
chu nižší (450 mil. Kč). Nicméně i tato 
částka je velkým úspěchem, jelikož 
dlouhodobě byl tento program výraz-
ně podfinancován a jeho alokace se 
pohybovala okolo 25 mil. Kč. Součas-
ně jsme přepracovali celý dotační pro-
gram, aby byl přívětivější pro žadatele 
a přidali jsme i nové prvky, např. asis-
tivní a asistenční technologie, které 
jsou již běžnou součástí služeb v Ně-
mecku nebo v Rakousku. Dotační titul 
budeme vyhlašovat ještě do konce to-
hoto roku. Více o tomto programu na-
leznou žadatelé na stránkách MPSV 
v sekci „Sociální služby, dotace“.
Další novinkou je zcela nový dotační 
titul pro organizace poskytující asis-
tenční psy. Možnost požádat o dotaci 
je do konce tohoto roku a pro tyto 
organizace je připraveno 5 mil. Kč.  
O tomto dotačním titulu se můžete 
více dozvědět na stránkách MPSV 
v sekci „Zdravotní postižení“.
Na závěr bych čtenářům a čtenář-
kám chtěl popřát klidné a pohodové 
vánoční svátky. Současně věřím, že 
příští rok díky všem úpravám přinese 
pro poskytovatele a jejich klienty po-
zitivní změny. 

Děkujeme za rozhovor. 
Lenka Kaplanová
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Několik údajů 
k zamyšlení o výsledcích dotačního řízení v r. 2016

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Jedním z významných zdrojů financování sociálních 
služeb jsou dotace poskytované z veřejných zdrojů (ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu krajských a obecních sa-
mospráv), jejich podíl na celkových výdajích na sociální 
služby činil v r. 2015 celkem více než 35 % (viz graf. 1).

Podle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění, rozhodují o výši finančních prostředků 
na jednotlivé sociální služby (podle zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění) zastupitelstva krajů. V prvním kole do-
tačního řízení v r. 2016 rozdělily jednotlivé kraje více 
než 8,2 mld. Kč. Při rozdělování těchto finančních pro-
středků jednotlivé kraje postupovaly podle vlastních 
kritérií. Cílem tohoto příspěvku je na grafech a v tabul-
kách ukázat, zda při rozdělování těchto finančních pro-
středků poskytovatelům 
pobytových služeb sociál-
ní péče byly respektovány 
základní principy dotační 
politiky tak, jak byly defi-
novány koncem 90. let mi-
nulého století1:
- princip rovných podmí-

nek pro všechny poskyto-
vatele veřejných služeb,

- princip rovných podmí-
nek pro všechny příjem-
ce veřejných služeb,

- princip efektivního 
(účelného) vynakládání 
veřejných prostředků,

- princip primárního důra-
zu na kvalitu poskytova-
ných služeb,

- princip transparentního 
systému financování,

- princip stabilního systé-
mu financování.

Myslím, že uvedená gra-
fická vyjádření i údaje 
v jednotlivých tabulkách 

zcela jednoznačně ukazují, že uvedené principy nebyly 
naplněny. Komentovat tyto rozdíly podrobněji je bez-
předmětné, každý čtenář při pohledu do jednotlivých 
tabulek si udělá vlastní úsudek sám. Rozdíly ve výši 
přiznané dotace podle typu zřizovatele jsou ve všech 
krajích. Možná ještě zajímavější údaje by bylo možno 
získat, pokud by údaje poskytnuté ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí diferencovaly výši dotace přiznané 
příspěvkovým organizacím podle toho, zda jejich zřizo-
vateli je kraj nebo město (obec). Ukázalo by se, zda je 
pravdivé tvrzení řady poskytovatelů sociálních služeb, 
jejichž zřizovatelem je město (obec), že při poskytová-
ní dotací byly krajem – v porovnání s organizacemi, je-
jichž zřizovatelem je kraj – znevýhodněny.
V zájmu posílení ekonomické jistoty poskytovatelů so-
ciálních služeb i v zájmu dynamického rozvoje sociál-

tabulka č. 1: Výše přiznané dotace na 1 lůžko měsíčně v domovech pro seniory v jednotlivých krajích podle 
typu zřizovatele

 Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Králové- 
hradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravsko- 

slezský
celkem 3 163 4 079 6 697 3 863 4 308 2 643 4 614 4 916 5 075 5 047 4 338 4 977 4 184 4 858
a.s. 3 833 7 581 0 0 0 0 3 419 0  
církve a náb. spol. 6 671 6 860 7 581 4 089 3 785 2 525 6 349 6 771 5 091 5 191 5 041 5 764 6 200
o.s. 5 782 2 133 5 096 5 999 6 930
p.o. 2 685 4 081 6 630 3 890 4 701 2 628 5 016 5 247 5 547 5 033 4 640 5 033 3 863 4 652
s.r.o. 2 567 3 318 6 602 1 933 3 421 0 2 236 5 180 2 437
ústav 12 761 3 899 977  
o.p.s. 4 528 4 031 1 551 6 860 5 187 1 760 5 680 5 613
obec 1 872 3 827 3 408
fyzická osoba 3 895 24 690 2 638
dobr. sv. obcí 6 017  
spolek         5 858  3 115  5 758  

pramen: vlastní propočty na základě údajů MPSV
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ESF 1 082 1 393 1 032 796 400 1 000

úhrady za ošetř. péči 1 258 1 402 1 234 1 469 1 210 1 210

příspěvek na péči 19 599 18 084 18 391 19 957 20 402 21 167

úhrada klienta 9 256 9 485 9 788 10 255 12 369 13 011

dotace měst a obcí 3 523 3 617 3 608 3 639 4 301 5 951

dotace krajů 3 013 3 156 3 294 3 334 4 629 6 437

dotace MPSV 6 830 6 221 6 380 6 556 7 373 8 565

graf č. 1

pramen: vlastní zpracování na základě údajů MPSV, MF a VÚPSV
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1 viz: MÁTL, O. – PRŮŠA, L. Nad pojetím dotační politiky MPSV. Sociální politika č. 9/1999, ISSN 0049-0962
2   viz: PRŮŠA, L. Financování služeb sociální péče v ČR – teorie a praxe. FÓRUM sociální politiky č. 3/2015. ISSN 1802-5854
3   viz: Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu. Rezidenční péče č. 3/2014

ních služeb je proto nezbytné přijmout taková opatření 
v oblasti financování sociálních služeb, aby jejich po-
skytovatelé nebyli závislí na přiznání dotace ze státní-
ho rozpočtu2. Klíčové v tomto smyslu je odstranit závis-
lost poskytovatelů sociálních služeb na přiznání dotací 
ze státního rozpočtu. V tomto smyslu přichází do úvahy 
např. využití stávajícího objemu dotací, které jsou dnes 
poskytovány na tyto služby, a z nich navýšit příspěvek 
na péči diferencovaně v závislosti na tom, kde jsou 
služby poskytovány tak, aby úhrada klienta spolu s výší 
tohoto příspěvku a úhradou za poskytovanou ošetřova-
telskou péči v pobytových zařízeních kryla průměrnou 
celostátní výši nákladů na tyto služby3.

tabulka č. 3: Výše přiznané dotace na 1 lůžko měsíčně v domovech pro zdravotně postižené v jednotlivých 
krajích podle typu zřizovatele

 Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Králové- 
hradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravsko- 

slezský
celkem 5 368 10 114 7 886 7 553 9 368 8 464 14 979 9 525 12 070 11 611 9 266 8 773 9 535 12 588
církve a náb. spol. 9 919 659 7 799 22 435 4 887 16 294 13 202
o.p.s. 0 1 083 5 167 10 000 10 833  
p.o. 5 237 10 701 9 404 7 545 9 368 8 464 15 444 9 252 12 077 11 781 9 279 8 773 9 458 12 532
ústav 13 063  
a.s. 5 238  
o.s. 1 914  
spolek             10 991  

pramen: vlastní propočty na základě údajů MPSV

tabulka č. 2: Výše přiznané dotace na 1 lůžko měsíčně v domovech se zvláštním  režimem v jednotlivých 
krajích podle typu zřizovatele

 Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Králové- 
hradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravsko- 

slezský
celkem 3 186 2 868 5 036 4 918 4 079 6 054 4 703 7 827 7 495 7 342 5 832 6 454 6 727 5 987
církve a náb. spol. 12 250 12 144 8 525 6 169 7 811 9 183 5 927 7 847 7 703 6 276
o.s. 6 071 243 3 719 8 438  
o.p.s. 0 1 509 3 185 5 647 3 603 3 125 7 624 5 843 6 939 7 959 2 819
p.o. 4 989 4 327 7 613 4 141 6 082 6 739 5 743 7 799 7 447 7 583 6 110 7 071 6 218
s.r.o. 398 2 112 1 327 6 167 2 024 502 9 167 5 236 2 487
a.s. 0 0 3 011 0 0
pob. spolek 13 919  
spolek 4 861 3 240 8 438 8 775
ústav           2 702  1 748  

pramen: vlastní propočty na základě údajů MPSV

graf č. 2

pramen: vlastní propočty na základě údajů MPSV pramen: vlastní propočty na základě údajů MPSV
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Pražské Fórum dárců / Czech Donors Forum, vyhlásilo na podporu a rozvoj prostředí pro 
filantropii letos u nás poprvé 29. listopad jako Den dárců, jakožto příležitost pro oce-
nění a poděkování dárcům podporujícím činnost neziskových organizací. Všichni víme, 
že práce většiny z nich je pro naši společnost velmi důležitá a bez pomoci dárců – firem 
i lidí, kteří nejsou k veřejně prospěšným aktivitám lhostejní, by byly jejich snahy mno-
hem složitější. Den dárců by tedy měl být i do budoucnosti vhodnou příležitostí, jak dár-
cům poděkovat a jak podpořit jejich filantropické snahy.

ChVála 
DáRcOVST V Í 

Fórum dárců se podpoře a rozvo-
ji dárcovství věnuje dlouhodobě. 
V příštím roce oslaví dokonce dva-
cet let své činnosti. Pro letošní 29. 
listopad připravilo celou řadu za-
jímavých akcí – VI. ročník Dárcov-
ského summitu, vyhlášení vítězných 
prací Cen Fóra dárců 2016, speci-
ální přílohu Hospodářských novin 
o českém nadačním dárcovství 
a zajímavých veřejně prospěšných 
projektech a aktivitách byznysme-
nů. Bude zveřejňovat i další zajíma-
vá čísla o tom, jak si stojí tuzemské 
dárcovství. Připravuje také novinky 
o inovacích na dárcovském portále 
Darujspravne.cz. 

Při příležitosti prvního ročníku Dne 
dárců se v ostravském Impact Hub 
centru uskutečnil Advent plný an-
dělů, jehož smyslem bylo nejen pre-
zentovat četné ostravské neziskové 
a charitativní organizace, působící 
ve sféře sociálních služeb, ale záro-
veň také ocenit všechny „dobré an-
děly“, kteří v nich pracují, pomáhají 
jako dobrovolníci anebo se snaží 
podpořit jejich činnost alespoň jako 
dárci. Setkání v Impact Hub centru 
využily některé ostravské neziskové 
organizace k tomu, aby zde prezen-
tovaly výsledky své práce, rukoděl-
né výrobky klientů anebo se veřejně 
představily kulturním vystoupením 
– samozřejmě bez nároku na hono-
rář.

Advent plný andělů potvrzuje, že exis-
tuje mnoho neziskových organizací, 
jež dělají hodně užitečné práce v ob-
lasti sociálních služeb, ale většinou 
se o nich mnoho neví. Mnohé z nich 
každoročně bojují o přízeň sponzorů 
a jiných donátorů, aby mohly přežít. 
Na existenci si vydělávají prodejem 
výrobků svých klientů, různými for-
mami služeb anebo kulturními vy-
stoupeními. Ze státních dotací dostá-
vají při troše štěstí něco na podporu 
svých aktivit, ale jistého samozřejmě 
nemohou mít nic. Přitom jsou tyto 

organizace často postavené na prá-
ci dobrovolníků a nadšenců, kteří 
pracují se zdravotně postiženými 
lidmi – jak s těmi, žijícími v domá-
cím prostředí, anebo s těmi, kteří 
do těchto neziskovek dojíždějí z po-
bytových zařízení sociálních služeb. 
Mnohdy jsou také jako jediné schop-
né nabízet hendikepovaným lidem 
smysluplné pracovní uplatnění, od-
povídající jejich schopnostem a mož-
nostem, když je zaměstnávání těchto 
lidí na volném trhu práce většinou 
jen iluzorní. U nás ve Čtyřlístku 
jsme přijali s nadšením skvělý 
projekt zapsaného spolku Kul-
turní Ostrava, provozujícího 
pojízdnou kavárnu Mental 
Café, jež několik let zaměst-
nává necelou desítku našich 
klientů. Práci v Mental Café 
si nemohou vynachválit. 
Jiné neziskovky nabíze-
jí lidem s mentálním 
postižením řadu za-
jímavých aktivit pro 
volný čas – spor-
tovní setkání, vý-
lety, příměstské 
tábory nebo 
pr á z d n i nové 
pobyty „za hra-
nicí všedních 
dnů“, možnost 
věnovat se vý-
tvarné tvorbě, 
divadlu, tanci 
nebo hudbě 
apod.  Někdejší 
obří plynojem v Dolní 
oblasti Vítkovic, přemě-
něný v atraktivní kulturní 
centrum, každoročně zapl-
ňují v adventním čase na je-
den den desítky neziskovek 
z celého Moravskoslezského 
kraje, aby zde nabízely své 
výrobky a účastnily se dob-
ročinné dražby (svými ruko-
dělky) a získávaly prostřed-
nictvím tohoto jarmarku 
a dražby alespoň nějaké pe-

níze na svou další existenci. Určitě to 
není jenom v Ostravě, mnohé z nich 
se jistě podobně prezentují v místě 
svého působení i v dalších částech 
České republiky a usilují o přízeň 
nejrůznějších donátorů. 

Důležité však je, že tyto neziskové 
organizace v oblasti sociální péče 
opravdu pomáhají, mnohdy také 
nabízejí doplňující služby tam, kde 

na to příspěvkovým anebo soukro-
mým organizacím kapacita 

nestačí. A za to jim určitě 
patří dík. Budoucnost 

ukáže, do jaké míry při-
spěje Den dárců i k roz-
voji české filantropie, 
která má prý u nás hlu-
bokou tradici. Uvidíme. 

Mgr. BOHDANA  
RYWIKOVÁ

PR manažerka  
Čtyřlístku –  

centra pro osoby 
se zdravotním 

postižením  
Ostrava
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Dokončení ze str. 1

dělá dost i tam, kde lidé s postiže-
ním žijí v pobytových zařízeních 
sociálních služeb? 
Sleduji s radostí, že kultura a umění 
se stávají běžným způsobem života i 
v těchto zařízeních, že jsou prostřed-
kem socializace a vyjádření životní-
ho pocitu klientů.

V čem spatřuješ výhody a nevý-
hody pobytových služeb sociální 
péče?
To je velmi složitá otázka, nad kterou 
si řada odborníků láme hlavu. A sko-
ro bych řekl, že bychom se na to měli 
zeptat přímo klientů a nepodsouvat 

jim z času na čas teorie vymyšlené od 
zeleného stolu. A je to věc zcela indivi-
duální, někomu vyhovuje zařazení do 
většího kolektivu bez starosti o řadu 
služeb, které nejsou schopni vykoná-
vat. Někomu může vyhovovat větší 
míra samostatnosti a snaha maximál-
ně se začlenit do běžného života. Za 
těch posledních skoro třicet let jsme 
vyměnili několik teorií. Nezpochyb-
nitelným pozitivem podle mne ale je 
zřejmě to, že tato tématika není od-
souvána kamsi mimo pozornost veřej-
nosti. 

Patříš již mnoho let k pravidel-
ným návštěvníkům koncertů 
Všechny barvy duhy pořádaných 
ostravským Čtyřlístkem. Letos 
poprvé jsi seděl za režijním pul-
tem a umělecky ses podílel na ju-
bilejním desátém ročníku tohoto 
koncertu. Jaký je tvůj názor na 
podobné projekty?
S básníkem bych odpověděl: jen 
houšť a větší kapky! Pro klienty je 
to svátek, když mohou své výkony 
porovnat se sobě rovnými, setkat se 
nejen mezi sebou, ale i s veřejností. 
Moje zkušenost např. se souborem 
Bílá holubice je taková, že jim tako-
vá možnost do velké míry naplňuje 
život, který nebývá příliš pestrý a při-
znejme si, ani radostný.

Jaké byly tvé pocity, když jsi 
mohl být přímým účastníkem 
zrodu letošního koncertu a pro-
žít doslova na vlastní kůži jeho 
atmosféru jak při zkoušce tak při 
samotném koncertním večeru? 
Byl to především pocit pokory. My 
většinově zdraví lidé se často noříme 
do problémů, které jsou z hlediska 
těch, kteří na koncertu účinkují, čas-
to víc než malicherné. Další pocit byl 
obdiv k tomu, s jakým zaujetím při-
stupují zúčastnění ke svému vystou-
pení, které by jim často mohli bez 
ohledu na výsledek závidět i profesi-
onální umělci. 

Co bys popřál čtenářům časopi-
su Rezidenční péče do nového 
roku? 
Aby časopis sloužil dobře všem, kteří 
to potřebují. A nevyhýbal se ani té-
matům, jež momentálně nejsou zrov-
na populární.

Připravila: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie z archivu Ilji Racka

Náš rozhovor s Mgr. Iljou Rackem, Ph.D. 

nejen chlebem živ jest  
člověk…

V září proběhlo první školení na téma in-
timní asistence, v němž lektorky z orga-
nizace Rozkoš bez rizika s účastníky ško-
lení hovořily o citlivém tématu sexuality 
klientů sociálních služeb, zacházení 
s jejich sexuálními potřebami a o práci 
sexuálních asistentek. Většina účastní-
ků ocenila, že bylo otevřeno téma, o kte-
rém se zatím u nás moc nemluví, i když 
se zaměstnanci s projevy sexuality kli-
entů poměrně často setkávají a ne vždy 
na ně umí adekvátně reagovat. Zařízení 
v Drážďanech je v této oblasti dál, má již 
s docházením sexuální asistentky ke kli-
entovi zkušenosti.

Druhým tématem, kterým se projekt 
zabývá, je bazální stimulace.  Základ-
ní kurz bazální stimulace, jehož se zú-
častnilo 12 bystřanských zaměstnanců  
a 3 pracovníci z našeho partnerského 

domova v Drážďanech, se konal v listo-
padu a byl tlumočen do německého ja-
zyka. V rámci kurzu měli účastníci mož-
nost seznámit se a osvojit si základní 
znalosti a dovednosti konceptu bazální 
stimulace, což je soubor technik, jejichž 
cílem je podporovat vnímání, komu-
nikaci a pohybové schopnosti klienta. 
Koncept se v oblasti péče 
o seniory využívá zejména 
u imobilních klientů nebo 
u klientů trpících demen-
cí. V Domově důchodců 
Bystřany využíváme prv-
ků bazální stimulace již 
mnoho let, a jejich využí-
vání považujeme za jeden 
z předpokladů kvalitní 
péče.
Kurz se velice vydařil, 
všichni účastníci bez vý-

jimky jej hodnotili jako výborný a přínos-
ný. Věříme, že získané poznatky využijí 
v každodenní praxi. 
Na jaře příštího roku se vydá několik na-
šich zaměstnanců na stáž do Drážďan 
a předáme jim  zkušenosti s bazální sti-
mulací. V této oblasti jsme dál my.

Projekt bude ukončen vydáním dvojja-
zyčné brožury, kterou nabídneme zá-
jemcům.

Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany

z doMoVa

Vzděláváme se společně
Projekt „Vzděláváme se společně“ je již šestým společným projektem part-
nerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova důchodců Bys-
třany a Sozial Kulturelles Zentrum Leubnitz Drážďanech. Cílem projektu 
je další profesní rozvoj zaměstnanců v oblasti bazální stimulace a intimní  
asistence. 
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PotřEbNost socIálNÍch  
služEb

Financování sociálních služeb, stej-
ně tak jako jakýchkoli jiných ve-
řejných služeb, je rámcově vázáno 
základními zásadami účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti (tzv. 
zásady 3E), plynoucími ze zákona 
o finanční kontrole. Postup podle 
těchto zásad by měl v praxi mj. za-
jistit, že stát a územně samospráv-
né celky zásadně nebudou financo-
vat činnosti, které nebyly z pohledu 
veřejného zájmu vyhodnoceny jako 
potřebné. A právě potřebnost sociál-
ních služeb, jejíž zjišťování předsta-
vuje základní přístup v rámci jejich 
plánování a financování podle záko-
na o sociálních službách, je klíčem 
k odpovědi na otázku, které sociální 
služby mají být z veřejných zdrojů fi-
nancovány. Současný zákon o soci-
álních službách rozlišuje v zásadě 
dvě skupiny sociálních služeb.
První skupinu tvoří všechny služ-
by, které jsou předmětem udělené 
registrace. Registraci může získat 
v zásadě každý poskytovatel so-
ciální služby, který splní zákonné 
podmínky; důležité je, že pokud 
podmínky splní, má právní nárok 
na získání registrace, která de facto 
představuje oprávnění, tj. jakousi 
„licenci“ poskytovatele k možnosti 
poskytování dané služby za daných 
podmínek dle přiděleného identi-
fikátoru. udělení registrace však 
nevypovídá nic o tom, zda daná 
služba bude vyhodnocena jako 
potřebná z pohledu veřejného fi-
nancování.
Druhou skupinu sociálních služeb 
pak tvoří takové služby, které byly 
zařazeny do příslušné sítě sociál-
ních služeb. Zákon výslovně zmiňu-
je dva druhy sítí, a to sítě krajské 
v gesci krajů a síť služeb s celostátní 

či nadregionální působností v gesci 
MPSV. Zařazením služby do sítě 
příslušný gestor sítě deklaruje, 
že daná služba je z jeho pohle-
du v rámci zajištění dostupnosti 
služeb potřebná. Přitom zařazení 
služby do sítě jako výraz potvrzení 
její potřebnosti není aktem izolova-
ným, nýbrž představuje vyvrcholení 
procesu založeném na principech 
a podmínkách stanovených v pří-
slušném střednědobém plánu roz-
voje sociálních služeb.   

PotřEbNost  
a fINaNcovatElNost

Jsou skutečně všechny potřebné 
sociální služby zařazeny do přísluš-
né sítě? Nejen v sociálních službách 
vyžaduje vyhodnocení potřebnosti 
služeb úvahu nad tím, zda vše po-
třebné je také financovatelné. 
Jinými slovy, zda rozsahu správ-
ně vyhodnocených a skutečně po-
třebných služeb odpovídá i objem 
finančních prostředků z veřejných 
zdrojů, určených k jejich plnému, 
případně částečnému financování. 
Praxe ukazuje, že křivka nárůstu 
potřebnosti je skoro vždy strmější, 
než míra schopnosti tyto potřeby 
z veřejných zdrojů finančně pokrýt. 
V takovém případě je veřejný sektor 
nucen připustit a reálně vyhodnotit, 
zda všechny zjištěné potřeby jsou 
stejně naléhavé, tj. zda v rámci po-
třebných služeb přece jen existují 
nějaké „potřebnější“, které lze prio-
ritně pokrýt. Mluvíme tak o reálné 
financovatelnosti služeb. To však 
ve svém důsledku vede k závěru, 
že síť není souhrnem sociálních 
služeb potřebných, nýbrž služeb 
potřebných a zároveň financo-
vatelných. Tento závěr je v praxi 
potvrzován faktem, že zařazování 
do sítí je zpravidla časově omezeno 

dobou, u níž gestor sítě vidí reálné 
financování; služby jsou zařazovány 
zpravidla na kalendářní rok, což od-
povídá rozpočtovému období, zce-
la výjimečně na období delší (např. 
z projektů ESF, které jsou víceleté). 
Tomu odpovídá i doba, na niž je 
příslušnému poskytovateli sociál-
ní služby vydáváno Pověření podle 
předpisů EU o vyrovnávací platbě 
(Rozhodnutí SGEI).

Řada finančních nástrojů začala vázat poskytnutí podpory (dotace) na existenci Pověření k po-
skytování sociální služby vydaného podle příslušného Rozhodnutí Komise (EU) o vyrovnávací 
platbě. Způsobilým žadatelem resp. příjemcem dotace je pouze takový poskytovatel sociální služ-
by, kterému bylo vydáno Pověření a který je zařazen do příslušné sítě sociálních služeb. Chceme 
tedy nadále systémově podporovat pouze poskytovatele v síti? Neznamená tento trend ztrátu fi-
nančních příležitostí pro ostatní registrované poskytovatele, kteří do sítě zařazeni nebyli?

PaRadOx 
vejce, nebo slepice

aneb 
„podmíněné“ Pověření 

k poskytování sociální služby 

JUDr. Karel Zuska, advokát, specialista 
v oboru veřejného práva se zaměřením 
na právo veřejné podpory, veřejných 
zakázek a dotačního financování. Člen 
expertních skupin MPSV pro oblast soci-
álních služeb a oblast sociálního bydle-
ní. Lektor akreditovaných vzdělávacích 
kurzů v oblasti plánování a financování 
sociálních služeb.

Další články autora najdete na www.zklub.cz
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vEjcE, NEbo slEPIcE

Z uvedeného je zřejmé, že existuje 
nepochybně řada služeb, které po-
třebné jsou, avšak nebyly do sítě 
zařazeny proto, že ke krytí jejich 
nákladů veřejný sektor nemá dispo-
nibilní zdroje. Pověřením disponují 
tedy pouze takové služby, u nichž 
gestor sítě spatřuje reálnou finan-
covatelnost. Má-li však být vydání 
Pověření podmínkou aplikace ur-
čitého finančního nástroje (dotace 
apod.), potom služba, která do sítě 
pro nedostatek finančních prostřed-
ků zařazena nebyla (a tudíž nemá 
ani Pověření), není ani způsobilým 
příjemcem takové dotace. Situa-
ce tak připomíná známý paradox 
o vejci a slepici, kdy jedno nemohlo 
být dříve než druhé. Bez dostatku 
finanční podpory služba není zařa-
zena do sítě, což však znamená, že 
nemůže žádat o jinou dostupnou 
finanční podporu, a tudíž nemůže 
prokázat reálnou financovatelnost, 
aby mohla být zařazena do sítě. Jak 
z toho ven?

DRuhy sÍtÍ

Jak již bylo řečeno, zákon hovoří 
pouze obecně o sítích sociálních 
služeb, a to podle územního čle-
nění. Jinými slovy nezakazuje, aby 
byly zřizovány územní sítě urči-
tých „úrovní“ z pohledu potřebnos-
ti resp. financovatelnosti. Praxe 
na tuto otázku zareagovala poměr-
ně velmi rychle a některé kraje za-
čaly aplikovat druhy sítí podle „míry 
potřebnosti“, tj. zda daná služba je 
aktuálně naprosto nezbytná a musí 
být pro podporu z veřejných zdrojů 
upřednostněna, či zda menší nalé-
havost potřeby služby umožňuje po-
sunutí jejího reálného financování 
v čase. Začaly tak vznikat principi-
álně dva druhy sítí – síť „základní“ 
a síť „rozvojová“. Oba druhy sítí 
samozřejmě nezbytně vycházejí ze 
střednědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb, jde tedy vždy o služ-
bu s kvalifikovaně zjištěnou po-
třebností, pouze s tím rozdílem, 
že je odlišena nezbytnost resp. 
naléhavost finančního krytí služ-
by v čase.
Přístup k poskytovatelům sociál-
ních služeb je tedy vícestupňový. 
V rámci jednoho stupně se osoba 
stává registrovaným poskytova-
telem a získává oprávnění danou 
sociální službu vůbec poskytovat, 
aniž by však veřejný sektor de-
klaroval jakoukoli potřebnost 
takové služby. V rámci dalšího 
stupně je služba v souladu se střed-
nědobým plánem zařazena do sítě 
potřebných služeb, dejme tomu roz-
vojové sítě, kdy tímto zařazením 
veřejný sektor deklaruje, že zjis-

til a uznal potřebnost dané služ-
by; v daném okamžiku však ještě 
negarantuje její veřejné financo-
vání, avšak otevírá cestu k tomu, 
aby poskytovatel příslušné služ-
by na veřejné financování lépe 
dosáhl. V posledním stupni je 
služba zařazena do „základní sítě“, 
kdy veřejný sektor zvážil nejen po-
třebnost služby, nýbrž i její reálnou 
financovatelnost; poskytovatel 
takové služby může legitimně 
očekávat, že za stanovených pod-
mínek a ve stanoveném rozsahu 
s ním bude při financování z ve-
řejných zdrojů této služby povin-
ně počítáno.
V praxi samozřejmě nejde o stupně, 
které na sebe nutně musí navazovat 
v uvedené posloupnosti, neboť re-
gistrovaný poskytovatel může být 
zařazen rovnou do základní sítě.  To 
odpovídá i historickému kontextu, 
protože jakási základní síť vznikla 
a existovala i před jejím legislativ-
ním zakotvením do zákona; rozvojo-
vou síť vytváříme nyní až následně 
z důvodů výše uvedených.
Nechci na tomto místě srovnávat 
rozvojovou síť s různými pořadníky 
čekatelů na poskytnutí určité veřej-
né služby, ale jisté společné prvky 
tu jsou. Služba v rozvojové síti dis-
ponuje potvrzením, že je potřebná 
(zařazení do rozvojové sítě), avšak 
čeká na to, až budou k dispozici 
podmínky jejího reálného poskyto-
vání (financování).

RoZvojová sÍť  
a PověřENÍ sGEI

V úvodu tohoto článku jsme zmínili, 
že řada finančních nástrojů (např. 
dotačních titulů) stanoví jako pod-
mínku poskytnutí podpory právě 
zařazení do příslušné sítě v soula-
du se střednědobým plánem a vy-
dání Pověření SGEI. Nyní se dostá-
váme ke klíčové otázce vazby mezi 
rozvojovou sítí a Pověřením. Tato 
otázka je zejména v poslední době 
velmi diskutována, neboť vydání 
Pověření je mnohdy spojováno s au-
tomatickým nárokem pověřeného 
poskytovatele na finanční podporu 
z veřejných zdrojů formou vyrovná-
vací platby. Gestor příslušné sítě tak 
může nabýt logicky obav, že zařaze-
ní do sítě a vydání Pověření posky-
tovateli, s jehož službou však není 
v jeho reálném rozpočtu počítáno, 
přináší značná právní a finanční ri-
zika.
Ano, je třeba otevřeně říci, že žádná 
činnost není bez rizik, přičemž v si-
tuaci, kdy správnost či chybnost po-
stupů je s konečnou platností řešena 
mnohdy až před soudy, a to po mno-
ha letech a v několika instancích, ne-
lze nikdy mluvit o právní jistotě. A to 
nemluvě o otázce, která plyne 

Kvalitní péče
o hygienu
vašich 
provozů

Vá ž e n í  o b c h o d n í  
pa r t n e ř i ,
d ě k u j e m e  Vá m  
z a  s p o l u p r á c i  
V  l e t o š n í m  r o c e  
a  p ř e j e m e  ú s p ě š n ý  
n o V ý  r o k  2 0 17.

www.nork.cz
info@nork.cz
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z právní úpravy evropské. Na druhou 
stranu je relativně bezpečné, pokud 
k řešení situací přistupujeme se zna-
lostí existujícího právního rámce 
a s maximální aplikací výkladových 
zásad dané regulace, tj. smyslu a úče-
lu úpravy, zásad 3E, zásad transpa-
rentnosti, rovného zacházení, nedis-
kriminace a přiměřenosti.
Na našich stránkách jsme něko-
likrát uváděli, že vydání Pově-
ření nemusí být nutně spojeno 
s právním nárokem či legitimním 
očekáváním finanční podpory, 
pokud je to předem, jednoznač-
ně a v souladu s výše uvedený-
mi zásadami uvedeno. Dále jsme 
uváděli, že Rozhodnutí SGEI dává 
plnou pravomoc členským státům, 
jak upraví režim, formu a podobu 
vydávání Pověření a jakým aktem 
či více akty bude jako takové před-
stavováno. Má-li být tedy vydání 
Pověření podmínkou financování 
služby z určitého dotačního titu-
lu, ale zároveň nezakládat povin-
nost financování služby z rozpoč-
tu toho, kdo Pověření vydal, musí 
být splněny některé základní 
podmínky.
Předně půjde o případ, kdy Pověření 
je představováno více akty, kdy kraj 
v rozsahu zařazení do rozvojové sítě 
vymezí náplň služby a poskytovate-
le, který ji má zajišťovat, a příslušný 
poskytovatel podpory „doplní“ Pově-
ření dalším, formálně samostatným 
aktem (např. rozhodnutím o dotaci) 
o další náležitosti, jako např. stano-
vení výpočtu vyrovnávací platby a její 
konkrétní výše, mechanismus kont-
rol, mechanismus korekce nadměr-
ného vyrovnání apod.  Praxe, která 
zmíněný systém zavádí, začala pou-
žívat termín vydání tzv. „podmíněné-
ho Pověření“, kdy kraj vydává Pověře-
ní s tím, že podmínkou jeho platnosti 
případně právní účinnosti je vydání 
doplňujícího aktu, kterým jiný doná-
tor doplní všechny jeho obsahové ná-
ležitosti dle Rozhodnutí SGEI a záro-
veň rozhodne o poskytnutí konkrétní 
finanční podpory. Dává to logiku, ne-
boť i tak by Pověření bez všech svých 

obsahových náležitostí nesplňovalo 
podmínky stanovení v Rozhodnutí 
SGEI a nemohlo by představovat úpl-
ný právní titul pro poskytnutí sluči-
telné veřejné podpory.

PoDMÍNky PlatNostI  
REsP. úČINNostI PověřENÍ

K tomuto tématu uveďme konkrét-
ní příklad. Finanční nástroj dotace 
z Operačního programu Zaměstna-
nost bude vázat přidělení dotace 
na to, že příjemci dotace je vydáno 
Pověření SGEI. Reálně je tedy zpra-
vidla po kraji požadováno, aby Po-
věření vydal k určitému okamžiku 
v procesu přidělení dotace. Je velmi 
obtížné chtít po kraji vydání Pověře-
ní žadateli o dotaci na službu, jejíž 
potřebnost nebyla zjištěna v souladu 
se zákonem o sociálních službách. 
Jestliže kraj má ze zákona zajišťovat 
dostupnost sociálních služeb a činit 
tak prostřednictvím služeb potřeb-
ných, měl by vydávat Pověření pro ty 
služby, jejichž potřebnost skutečně 
zjistil; v opačném případě by zákon-
ná role kraje byla značně oslabena.
Pokud však potřebnost služby exis-
tuje, což může být vyjádřeno např. 
jejím zařazením do krajské rozvojo-
vé sítě, neměl by být problém vydat 
Pověření v situaci, kdy služba pro-
káže reálné finanční krytí z jiných 
zdrojů (v našem případě z OPZ). Je 
však zapotřebí, aby kraj v takovém 
Pověření jasně deklaroval, že právní 
účinky Pověření jsou vázány na pod-
mínku přidělení finančních pro-
středků z jiného zdroje, nebo v opač-
ném případě, vydané Pověření může 
pozbýt právních účinků, pokud ta-
kové zdroje nebudou poskytovateli 
služby přiděleny.

MěstskÉ ČI obEcNÍ  
„MIkRosÍtě“

Některé dotační zdroje vyžadují vy-
dání Pověření na službu, avšak ne-
stanoví, že nutně musí jít o Pověření 
v rámci krajské sítě či sítě MPSV. Po-
věření SGEI totiž může vydat i nižší 

územně samosprávný celek, zejmé-
na město či obec. I v tomto případě 
by mělo jít o službu, u níž byla zjiš-
těna potřebnost (např. je dán soulad 
poskytování služby se střednědo-
bým plánem). V praxi se opět takové 
případy vyskytují, neboť řada měst 
a větších obcí vytvořila vlastní „mi-
krosítě“, kam zařadila služby, kte-
ré považuje za potřebné. Některé 
ze služeb zařazených do těchto sítí 
jsou součástí krajské sítě, některé 
však plní funkci pouze lokální služ-
by místního významu a v krajské síti 
nejsou. Tento princip se týká nejen 
služeb jako takových, ale často i ur-
čitých částí kapacit. Část kapaci-
ty služby je zařazena v krajské síti, 
zbylá část pak v síti města. Pokud 
taková služba resp. její část získá 
podporu z jiného finančního zdroje, 
který vyžaduje z důvodů pravidel ve-
řejné podpory vydání Pověření SGEI, 
může město sehrát roli kraje a vydat 
Pověření (včetně podmíněného) pro 
danou službu resp. příslušnou část 
její kapacity.
Tomuto přístupu podle našeho ná-
zoru nebrání ani fakt, že zákon o so-
ciálních službách o obecních sítích 
zatím mlčí. Jistě je to však k zamyš-
lení pro budoucí legislativní úpravy.

INvEstIČNÍ PoDPoRa  
RoZšÍřENÍ kaPacIt

V praxi může též nastat situace, kdy 
určitý finanční nástroj může slou-
žit k pořízení investice, spočívající 
v rozšíření stávajících kapacit posky-
tovatele sociálních služeb, případně 
úplně nových kapacit jiného posky-
tovatele. Nejde jen o teorii, je třeba 
počítat s možným nárůstem rozsahu 
služeb v závislosti na zvyšování je-
jich potřeb. Takovou podporu může 
poskytnout např. obec, v současnos-
ti obdobný případ řeší i ESF v rámci 
pražského programu OP PPR.
Principy vydání podmíněného Po-
věření jsou v tomto případě zcela 
shodné. Pokud gestor sítě vyhod-
notí, že by požadavku potřebnosti 
odpovídalo rozšíření kapacity určité 
služby, může takovou kapacitu „na-
víc“ zařadit do rozvojové sítě a vydat 
podmíněné Pověření v okamžiku, 
kdy tato kapacita získá finanční 
zdroj. Musí však být vždy zcela jas-
ně a předem stanoveno, co se stane 
v okamžiku, kdy taková kapacita 
bude vybudována, tj. kdo bude dále 
hradit její provoz. Bylo by naprosto 
v rozporu se zásadami 3E, pokud by 
byla z veřejných zdrojů vybudována 
nová kapacita služby, na jejíž provoz 
by však nebyly zajištěny zdroje. Mělo 
by se tedy jednat o jakousi „start-
-up“ investiční podporu u služby, 
jejíž provoz hodlá gestor sítě do bu-
doucna zajišťovat.

Karel Zuska

Děkujeme svým obchodním 
par tnerům za důvěru 

a  spolupráci  
a  pře jeme Vám krásné  Vánoce  

i  mnoho úspěchů 
v  novém roce  2017.
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unikátní projekt alzheimer Café 
podpořila nadace antonika 
simony krainové 

Leden bude pro Nadační fond Se-
ňorina významný měsíc. Ve svých 
prostorách v Praze Na Poříčí spustí 
projekt Alzheimer Café, který každé 
první úterý v měsíci nabídne podpo-
ru, útěchu, informace a povzbuzení 
těm, kteří ve své rodině řeší téma 
Alzheimerovy choroby nebo jiné for-
my demence. 
„Chceme, aby se setkávání účastnili 
jak lidé s demencí, tak jejich přátelé, 
příbuzní a blízcí. V tom je unikátnost 
naše projektu. Nenabízíme prostor 
jen pečovatelům nebo samotným 
postiženým, ale všem, kterých se 
téma dotýká.“ představuje projekt 
ředitelka Centra Seňorina Jaroslava 
Švarcbachová. 
Úterních setkání se můžou zúčastnit 
všichni, které téma zajímá a u hrnku 
kávy si popovídat s lidmi, kteří mají 
podobné téma ve svém životě. 
Nadace Antonika Simony Krainové 
podpořila projekt částkou 50 000 
korun. „Líbí se nám projekty, které 
chtějí dělat věci jinak a lidé, kteří 
se nebojí vířit vody českého nezis-
kového sektoru.“ Vysvětluje důvody 
podpory manažerka nadace, Simo-
na Bagarová a dodává: „Centrum 
Seňorina nás nadchlo, je to krásné 
místo, kde vám je dobře. Mají skvělý 
přístup a skvělé nápady a my je rádi 

podpoříme. Je důležité inspirovat 
ostatní a hledat nové cesty, jak nej-
lépe lidem pomáhat“ 
Na každý z večerů v Centru Seňo-
rina je navíc pozvaný někdo z řad 
odborníků, aby poskytl zajímavé 
informace o konkrétním tématu 
a odpověděl na dotazy návštěvníků. 
„Jednotlivá témata jsou vybírána 
tak, aby návštěvníkům pomohla po-
chopit nejen to, co s sebou demen-
ce přináší. Dotýkají se také citlivých 
otázek, které při péči vyvstávají, 
a se kterými se jak lidé s demencí, 
tak jejich pečující musí vyrovnávat,“ 
uvádí Jarka Švarcbachová. „Někte-
rá témata jsou náročná a citlivá, 
ale věříme, že když o nich budeme 
schopni mluvit, snáz se s nimi vyrov-
náme,“ dodávají. 
Prvním odborníkem, který v lednu 
zahájí sérii jednotlivých Alzheimer 
Café, bude neurolog prof. MUDr. Ja-
kub Hort, Ph.D., který je předním od-
borníkem v oblasti stárnutí mozku, 
neurorodegenerativních onemoc-
nění, mírných kognitivních poruch 
a Alzheimerovy choroby.  Na prvním 
setkání bude povídat o tom, co jsou 
demence, jak je správně rozpoznat 
a jak probíhá jejich diagnóza. 
Alzheimer Café začíná vždy v 18 ho-
din večer a potrvá zhruba dvě hodi-

ny. „Délka každého setkání závisí 
především na jeho návštěvnících. 
Snažíme se, aby všechna setkání 
byla co nejméně formální, a tak ani 
čas není přísně regulovaný,“ vysvět-
luje za pořadatele Petra Brodská. 
Celý koncept Alzheimer Café vznikl 
v Holandsku na popud psychologa Be-
rea Miesena, který si během své pra-
xe všiml, že lidem s demencí i jejich 
pečujícím dělá velké potíže o nemoci 
otevřeně hovořit. Alzheimer Café pro-
to vzniklo jako místo, kde si mohou 
lidé o nemoci bez ostychu povídat, 
dozvědět se o mnoha jejích aspektech 
víc a zjistit, že na to nemusí být sami. 
U nás projekt Alzheimer Café vzni-
ká pod záštitou Nadačního fondu 
Seňorina ve spolupráci s Alzheimer 
nadačním fondem a architektkou 
Anežkou Prokopovou, která má 
s Alzheimer Café zkušenosti právě 
z Holandska. Projekt se realizuje 
díky start up podpoře Nadace Anto-
nika Simony Krainové a Rotary Clu-
bu s paní Lindou Štucbartovou. 
Nadace Antonika Simony Krainové 
podporuje, iniciuje a realizuje ná-
pady, které pomáhají stárnout s ra-
dostí. V duchu motta „Tak se starej, 
mladej!“ se snaží o propojování ge-
nerací a přijetí stárnutí jako běžné 
a přirozené fáze života. 

Pravidelná setkávání lidí, kterým do života zasáhla Alzheimerova choroba nebo jiné demen-
ce. To je projekt Alzheimer Café realizovaný Nadačním fondem Seňorina a podpořený Nada-
cí Antonika Simony Krainové. 

z doMoVa

turnaj seniorů v kuželkách

Hojná účast na turnaji svědčí o oblí-
benosti tohoto sportu mezi seniory. 
Do turnaje se přihlásilo třináct domo-
vů: DD Milešov, DPS Šluknov, DPS Or-
lická, DPS Krásná Lípa, DD Čížkovice, 
DSP Chotěšov, DD Bystřany, DD Podbo-
řany, DD Roudnice n. L., DUT Litoměři-
ce, DBH Rumburk, DPS Severní Terasa 
a domácí tým.
Turnaj zahájila vedoucí domova 
Bc. Andrea Krčmářová Dis., popřála 
všem hráčům hodně štěstí a pozvala 
na parket skupinu Ohnivé růže. Ohni-
vé růže vytvořili mystickou atmosfé-
ru pro hráče pomocí světelných LED 
efektů. Hráči tak měli jedinečnou mož-
nost vidět tančící kruhy, motýly a kvě-
tiny. Po celý turnaj bavila hráče sku-
pina Nová Vlna z Chráněného bydlení 
Litoměřice pod vedením Petra Vrány. 
Ceny pro soutěžící věnovaly STD Lito-
měřice. 

Třicet devět seniorů a třináct dopro-
vodů hrálo v turnaji o umístění jak 
v kategorii mužů a žen tak v soutěži 
družstev, kde nejvyšší cenou je pu-
tovní pohár. Doprovázející personál 
podporoval své družstvo nejen tím, 
že o ně pečoval bě-
hem dne, ale i tím 
že společně s druž-
stvem soutěžil. 
Výsledky doprovo-
dů se nepočítaly 
do bodového skó-
re týmu, ale měli 
vlastní kategorii, 
kde si každý odne-
sl diplom se zazna-
menaným počtem 
bodů.
Ceny pro vítěze 
předávali vedoucí 
domova Andrea 

Krčmářová a vedoucí STD Litoměřice 
Pavel Křiček. Nejstarším účastníkem 
na tomto turnaji byl pan Vladimír Ma-
tejek, který v červenci oslavil 94. naro-
zeniny. 

Iva Šabachová

19. října pořádal Domov důchodců v Libochovicích, jedno ze zařízení Centra sociální pomoci Lito-
měřice, p.o, 17. ročník turnaje seniorů v kuželkách. 
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Praktiky BarneVernetu v Čechách

Už v roce 2007 se veřejný ochránce 
práv opakovaně setkal s případy, kdy 
byly děti odebírány z rodiny na zákla-
dě hygienických nedostatků v bytě 
nebo kvůli neschopnosti rodičů zajis-
tit vlastní bydlení. Veřejný ochránce 
práv považoval tento postup za zcela 
nepřístupný a v rozporu nejen s prá-
vy dítěte, ale s lidskými právy vůbec. 
OSPOD dokonce na rodiče tlačil, aby 
se proti rozhodnutím soudu neod-
volávali, protože by tím jenom celou 
záležitost komplikovali a prodlužo-
vali. Stalo se také, že OSPOD svěřil 
odebrané děti do předpěstounské 
péče, aniž by o tom rodiče informo-
val a pěstouni nedovolovali rodičům 
kontakt s dětmi.

Málo se ví, že i Evropský soud v ří-
zení vedeném proti České republice 
opakovaně konstatoval, že nevyho-
vující bytové poměry či špatná soci-
ální situace nemohou být důvodem 
k odebrání dětí z rodiny. Takový 
postup je podle Evropského soudu 
porušením práva na respektová-
ní rodinného života podle Úmluvy 
o ochraně lidských práv a svobod. 
Zdá se, že uvedené praktiky OSPO-
Du pokračují, soudě podle interne-
tových diskuzí, v nichž si postižení 
rodiče vyměňují své zkušenosti. Na-
razil jsem i na rady typu: „Nepouštěj-
te ty harpyje do svého obydlí, jenom 
jim tím ulehčujete jejich sviňárny.“

Další nebezpečnou praktikou jsou 
způsoby, jakými OSPOD reaguje 

na anonymní udání o týrání děti. 
Stává, se že OSPOD navrhne odebrá-
ní dětí bez řádného prověření, zda 
udání odpovídá skutečnosti. Šokoval 
mně názor soudce, že podezření bylo 
tak závažné, že opravňovalo umístě-
ní dětí do dětského domova. V Česku 
podle pana soudce zřejmě neexistuje 
presumpce neviny a k soudnímu roz-
hodnutí postačí podezření a po dů-
kazech se nepátrá. Samozřejmě, že 
další vývoj tohoto případu prokázal 
nevinu rodičů. Nicméně škody na dět-
ské dušičce jsou nevratné.

Konečně třetí a velmi otřesnou ob-
lastí je odebírání dětí za účelem 
vynucené lásky. To jsou případy, 
kdy soudy na základě dobrozdání 
OSPODu umisťují děti do tzv. neut-
rálního prostředí (rozuměj dětského 
domova), aby si vytvořily vztah k jed-
nomu z rodičů, přičemž druhý rodič 
se s dítětem nesmí stýkat. Je patrné, 
že pracovníci OSPODu ani soudci 
nechápou, že láska se nedá vynutit 
a neberou v úvahu nápor na dětskou 
psychiku. Paní ministryně Markso-
vá postup OSPODu i soudů tvrdě 
kritizovala. O tom mainstreamová 
média informovala, ale o existenci 
petice proti odebírání dětí do ústa-
vů za účelem vynucené lásky jedno-
duše mlčí.

Jak známo, prezident Václav Klaus 
vetoval zákon o sociálně-právní 
ochraně dětí. Připomeňme si někte-
rá zdůvodnění prezidentského veta.

„Novela byla přijata pod tlakem me-
zinárodních institucí: Tyto instituce 
kritizovaly Českou republiku za vel-
ký počet dětí umístěných v ústav-
ních zařízeních a malý počet dětí 
v pěstounské péči.

Obavy vyvolává nově stanovená 
a velmi široce a vágně vymezená 
povinnost obecních úřadů pravidel-
ně vyhodnocovat situaci všech dětí 
a rodin a posuzovat, zda nepotře-
bují nějakou formu sociálně-práv-
ní ochrany. To povede – zejména 
ve spojení s úřednickým alibismem 
a byrokracií – ke stále většímu za-
sahování veřejných institucí do sou-
kromí rodin a ke stále většímu tlaku 
na rodiče, jak a co mají vštěpovat 
svým dětem. Děti ale nejsou „ma-
jetkem“ společnosti – kromě toho, 
že jsou především samy sebou, jsou 
dětmi svých rodičů.

Nový zákon neobsahuje žádné po-
jistky proti libovůli úředníků při po-
suzování toho, zda rodiče vychová-
vají své děti správně, a hrozí tedy, že 
státní zásahy do výchovy dětí, které 
mají být jen zcela výjimečnou záleži-
tostí v extrémních situacích, se sta-
nou běžnou praxí s výhledem, že ro-
diče – stejně jako pěstouni – začnou 
být vnímáni jako státu podřízení vy-
chovatelé.“

Poslanci prezidentské veto přehlaso-
vali v souladu s pokyny svých kory-
fejů. Jednak přemýšlení bolí (o inte-
lektuálních schopnostech se raději 
nevyjadřuji) a hlavně neposlouchá-
ní stranických bossů by mohlo vést 
ke ztrátě výnosného koryta.

Ing. Vladimír Hanzl

Když jsem psal o norském systému ochrany dětí, jaksi jsem zapo-
mněl zamést před vlastním prahem. Vždyť mnohé praktiky orgánů 
sociálně právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD) téměř kopírují 
postupy Barnevernetu. Téměř to vypadá, jakoby jejich pracovníci 
byli školeni norskými experty za peníze norských fondů.

hyde Park

z doMoVa

krajské a senátní volby 2016  
v domově sociálních služeb v Meziboří 
Volby jsou hlavním mechanismem 
demokracie, kterým občané vybí-
rají vládnoucí politiky a podílejí se 
na chodu země. I senioři z Domova 
sociálních služeb Meziboří, p.o. se 
zapojili do krajských a senátních 
voleb 2016, které se konaly v říjnu 
a naši senioři měli možnost ode-
vzdat svůj hlas do urny v prostředí 
svého domova.  Mnozí z nich se rádi 
voleb zúčastnili, protože chtěli svým 
hlasem ovlivnit dění v naší zemi 
a tím i budoucnost nejen svých dětí, 
vnoučat a mnohdy i pravnoučat. 

Někteří z nich se na tuto událost dů-
kladně připravili, oblékli si sváteční 
oblečení a již jen netrpělivě očeká-
vali zástupce volební komise. Volby 
vnímali jako slavnostní událost, kte-
rá má svou důležitost a podle toho 
k ní také přistupovali. Většina z uži-
vatelů se zúčastnila i druhého kola 
senátních voleb a podpořila tím své-
ho kandidáta.   
Svůj hlas do urny vhodila i nejstarší 
uživatelka Domova sociálních slu-
žeb Meziboří, p.o. , která oslavila 
na jaře již 95. narozeniny.  Na sklon-

ku svého života se tak stala pro 
všechny dobrým příkladem zodpo-
vědného přístupu k budoucnosti 
země, ve které společně s ní žijí. 

Text a foto: Michaela Bendlová 
Karlíková, Dis.
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Jak získat peníze na sociální služby

Názorným příkladem neužitečnos-
ti je Sorosova nadace Open Society 
Fund Praha. Soros tuto nadaci založil, 
ale hlavní břímě financování přenesl 
na český stát. Tento trik ostatně pou-
žil i v jiných zemích. V roce 2015 Soro-
sova nadace vykazovala příjmy ve výši 
135 milionů korun. Z toho 111 milionů 
pocházelo z dotací českého rozpočtu. 
Nikdo neví, proč Sorosova nadace do-
stala právě tuto částku a na základě 
jakých kritérií jí byla přidělena.
Z peněz daňových poplatníků neby-
la postavena ani jedna škola, LDN 
či školka. Všechny byly utraceny 
na přednášky, workshopy, kulaté sto-
ly, tiskové konference, tisknutí letáků 
a aktivistické kampaně. Za tyto pení-
ze nevzniklo nic hmatatelného a po-
třebného. Jen si několik desítek nezis-
kovkářů načechralo své ego a utvrdilo 
se v tom, že šířit dobro za peníze nás 
všech je vlastně velmi snadné. Já bych 
je nechal, ať ve svých hrátkách pokra-

čují. Ale za svoje či za peníze privát-
ních sponzorů, ne za peníze daňových 
poplatníků.
Open Society Fund také slouží jako 
kanál pro převod peněz jiným nezis-
kovkám. Krásným příkladem je obec-
ně prospěšná společnost Think Tank 
– Evropské hodnoty. Ve veřejnosti je 
tato o.p.s. známa především svým 
nadáváním prezidentu Zemanovi 
a honbou za ruskými agenty a prorus-
kými weby. Jako bychom neměli dost 
zpravodajských služeb, které to mají 
přímo v popisu práce. (Nemíním tím 
spílání prezidentovi.) Je třeba dodat, 
že vedle OSF se na financování této 
údajně obecně prospěšné společnosti 
podílejí i další instituce placené z pe-
něz daňových poplatníků, konkrétně 
Ústav pro mezinárodní vztahy, česká 
národní delegace v EP, ministerstvo 
zahraničních věcí a úřad vlády ČR. 
Znáte nějakou jinou zemi, kde vládní 
instituce pomáhají platit neziskovku, 

jejíž oblíbenou zábavou je spílat nej-
vyššímu představiteli státu? Obávám 
se, že je to možné jen v Česku.
Mor neziskovek je nebezpečný i v tom, 
že postupně vznikla elita tzv. „lepších 
lidí“, kteří se již v průběhu svých studií 
připravují na práci v neziskovém sek-
toru. Kde jinde mohou nalézt uplat-
nění absolventi takových oborů, jako 
jsou např. Gender Studies či studium 
humanitní vzdělanosti se zaměřením 
na neziskové organizace. Tito lidé 
nechtějí nic vyrábět, vymýšlet, ani ni-
koho léčit. Jejich jedinou zálibou je 
propagace levicových myšlenek mul-
tikulturalismu, feminismu, politické 
korektnosti a dalších pobloudilých té-
mat. Ať už si to společnost přeje nebo 
ne. Ostatně tyto lehkoživky obvykle 
pohlížejí na ostatní společnost jako 
na soubor pomýlených tupců, jejichž 
jediným úkolem je mlčet a platit.
Myslím, že Babišovo ministerstvo by 
odvedlo velký kus práce, kdyby se 
místo decimace drobných podnikate-
lů soustředilo na to, komu a proč jsou 
z veřejných peněz poskytovány dotace 
a s jakým efektem. Uspořené peníze 
by mohly pomoci dobré věci právě 
v oblasti sociálních služeb.

Ing. Vladimír Hanzl

Každý rok se vedou bitvy o dotace sociálním službám. Každý rok 
jsou poskytovatelé sociálních služeb v nejistotě, zda budou mít 
dost peněz na svoji činnost. Mám takový drzý nápad, jak tuto neu-
držitelnou situaci řešit. Na státní rozpočet jsou napojeny stovky  
a možná i tisícovky tzv. neziskových organizací. Zrušme dotace 
pro tyto mnohdy zcela neužitečné spolky na vysávání peněz daňo-
vých poplatníků a leccos bude možno zlepšit či přímo vyřešit.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

nabízí v rámci akreditovaného studijního programu  
Zdravotně sociální péče pro  

akademický rok 2017/2018 studijní obory:

Zdravotně sociální pracovník
• tříletý bakalářský studijní obor  

v prezenční formě studia

koordinace rehabilitace  
a dlouhodobé  

Zdravotně sociální péče 
• dvouletý navazující magisterský studijní obor  

v kombinované formě studia.

Uzávěrka e-přihlášek: 28. 2. 2017
Přijímací zkouška: duben 2017

Bližší informace: http://fss.osu.cz
Kontakt: hana.luksova@osu.cz

Integrovaná 
zdravotně-sociální práce

studujte 
v ostravě!
Navazující magisterský obor Koordinace rehabilitace 
a dlouhodobé zdravotně sociální péče vyplňuje mezeru 
v nabídce vysokoškolského vzdělávání v integrované zdra-
votně-sociální práci v ČR. Reaguje na potřebu mezioboro-
vých řešení životní situace člověka po závažném úrazu 
nebo se zdravotním postižením, lidí dlouhodobě nemoc-
ných či lidí v terminálním stadiu nemoci, kde se dlouhodo-
bě ukazuje nedostatek kvalifikovaných odborníků schop-
ných překračovat hranice solitérních specializací. 
Tzv. zdravotně-sociální pomezí bývá sociálními pracovní-
ky nezřídka chápáno jako pomocný obor k sociální práci, 
obdobně zdravotníky jako doplněk zdravotnické specia-
lizace. Obor nabízí překlenovací optiku formou znalostí 
konceptů koordinované (ucelené) rehabilitace a dlouho-
dobé péče a dovedností vycházejících z principů integro-
vané zdravotně-sociální práce. Absolventi získají kompe-
tence v oblasti multidisciplinární práce, managementu 
zdravotně-sociálních služeb, case managementu, síťo-
vání zdrojů podpory a dovedou se kvalifikovaně podílet 
na posuzování zdravotního stavu a životní situace osob 
v kontextu závažných poruch zdraví. 
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Všeobecná zdravotní pojišťovna změnila od listopadu úhrady inkontinenčních pomůcek, 
aby jejich výrobcům a dodavatelům znemožnila nadměrně vysávat finance ze systému 
veřejného zdravotního pojištění. (Z tiskové zprávy VZP ČR.)
Na naše otázky odpovídá Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, prezident E.D.E. (Evropské asoci-
ace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory)

úhRadY 
INkONTINENčNÍch 
  POMůcEk se MĚNí

APSS byla jedním z iniciátorů 
Výzvy členům správní rady VZP 
ČR, aby bylo odloženo vydání 
nového Číselníku VZP, který 
mění úhrady inkontinenčních 
pomůcek, až na datum 1. 1. 2017. 
Jaká byla odezva ze strany VZP?

První výzva na odložení vydání no-
vého Číselníku ve smyslu restrikce 
úhrad inkontinenčních pomůcek 
byla již koncem září, původně měl 
být Číselník vydán již k 1. 10. 2016. 
Tato výzva byla akceptována. Re-
akce na druhou, vámi zmiňovanou 
výzvu, bylo vydání nového Číselníku 
k 1. 11. 2016, který upravoval úhradu 
tzv. „lehké“ inkontinence, a rozhod-
nutí vydat další aktualizaci Číselní-
ku, který má upravovat úhrady tzv. 
těžké inkontinence, resp. plenko-
vých kalhotek k 1. 12. 2016. 

Jaký bude mít nový Číselník do-
pad na klienty a pacienty?

To teď nemohu přesně říct, neboť 
máme ještě konec listopadu a je 
otázkou, zda nebude zatím zveřej-
něné znění Číselníku ještě změně-

no. Ale současné a minulé návrhy 
jdou tou cestou, že se inkontinenční 
pomůcky rozdělují do dvou skupin. 
Menší skupina těch nejlevnějších, 
která je zároveň skupinou tzv. bez-
doplatkových, a větší skupina těch 
dražších, které se budou muset do-
plácet ve výši rozdílu ceny v porov-
nání s tou ve skupině první. V praxi 
to znamená, že pokud klient použí-
vá pomůcku, která se nyní stává do-
platkovou, pak jí buď musí změnit 
za pomůcku levnější, a dá se očeká-
vat, že i méně kvalitní, nebo si jí do-
platit. U některých výrobků se může 
ještě stát, že výrobce sníží jejich 
cenu, a tím se přesunou do skupiny 
bezdoplatkových. 

Změny v úhradách se týkají 
rozdělení  inkontinenčních po-
můcek do jednotlivých skupin. 
Co přesně na tomto rozdělení 
kritizujete?

Vadí nám primárně dvě věci. První 
je rychlost, se kterou chce VZP nový 
Číselník vydat, a prvotní neochota 
otevřít jeho návrh širší odborné dis-
kuzi. Domníváme se, že by se vůbec 

nic nestalo, pokud by byl vydán až 
k 1. 1. 2017. 
Druhou zásadní připomínkou byla 
kritéria rozdělení do jednotlivých 
skupin. V původním návrhu se např. 
plenkové kalhotky rozdělovaly pou-
ze dle velikosti, resp. obvodu pasu. 
S tím jsme zásadně nesouhlasili 
a požadovali rozdělení ještě dle 
typu výrobku a savosti. Toto VZP 
akceptovala, byť s menším počtem 
skupin dle druhů výrobku a s doce-
la hrubým rozdělením výrobků dle 
savosti. 

VZP své konání zdůvodňuje 
snahou zamezit předražová-
ní inkontinenčních pomůcek. 
Upozorňuje také na systém 
bonusů, který funguje zejména 
u pobytových zařízení sociál-
ních služeb. Jaké je stanovisko 
Asociace? 

Systém bonusů je umožněn vyhláš-
kou stanovenou marží, jejíž výše je 
stejná jak pro trh lékárenský, tak 
pro trh dodavatelský. Skutečná po-
třeba výše této marže je však v obou 
segmentech jiná. Rozdělit ji by ale 

kam úsporná opatření povedou? 
Inkontinence je, jak všichni víme, one-
mocnění, které má svou číselnou dia-
gnózu. Není to onemocnění, které by 
se u spektra klientů v seniorském věku 
mohlo zásadně zlepšit, nebo vyléčit.

Inkontinence závažným způsobem 
snižuje kvalitu života člověka hlavně 
v rovině psychické a sociální. Velmi 
často vede k sociální izolaci člověka.

V domově seniorů poskytujeme péči 
87 klientům, jejich průměrný věk je 
85,5 roku. Inkontinencí trpí 57 klien-
tů, v 1. a 2. stupni inkontinence, tedy 

těch, kteří potřebují vložky nebo vlož-
né pleny je 13. Ostatní klienti používa-
jí plenkové kalhotky.

Doplatek za jednorázové podložky ne-
byl klienty vnímán vstřícně. Na jedné 
straně stát ušetřil finanční prostředky, 
na straně druhé se zhoršila kvalita živo-
ta klientů trpících inkontinencí. Zkusil 
si někdo z povolaných, jak se cítí imo-
bilní člověk trvale upoutaný na lůžko, 
když leží na mokré látkové podložce? 

30 klientů má problémy, aby s přede-
psaným množstvím pomůcek vystači-

li. A to podotýkám, předepisující lékař 
nekrátí preskripci, jak se to ve spoustě 
zařízení děje. Již nyní si tito klienti po-
můcky dokupují. Samozřejmě v tomto 
případě nehledí na kvalitu, ale ohlíží 
se na kvantitu (počet kusů) a cenu. 

Je to i za cenu toho, že velmi často 
tyto pomůcky nemají potřebnou sa-
vost a klienti mají opruzeniny.

Lidé, kteří rozhodují o úhradové vyhláš-
ce, by se měli zamyslet nad skutečností, 
kam tato „úsporná opatření“ v oblasti 
inkontinenčních pomůcek povedou. 
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stanovisko lékaře

Není žádnou vzácností, že za mnou 
přijdou pacientky s tím, že jim ne-
stačí „pleny“ a chtějí ode mne pře-
depsat další. Jediné, co jim mohu 
doporučit je, aby si další „pleny“ 
koupily ze svého. To je ovšem pro 
ně často problém. Někdo nemá ro-
dinu. Někdo má rodinu, co nechce 
platit.  Často to personál řeší tak, že 
pacientce dá „pleny“ po někom, kdo 
umřel. Někdy ale pleny navíc nejsou. 
A peníze na nákup dalších nedá ani 
zdravotní pojišťovna, ani sociální 
odbor.  Jedna pacientka to začala 
řešit tím, že papírové inkontinenční 
pomůcky sušila na ústředním tope-
ní. Jistě si dovedete představit, jak 
to v tom pokoji vypadalo. Já bych 
měl takovou představu, pokud pa-
cientce nestačí pleny podle povole-
né normy, odešlu ji k urologovi, ten 
situaci odborně prošetří a pokud 
sezná, že pacientce pleny podle by-
rokratické normy nestačí, napíše 
žádost reviznímu lékaři o proplace-
ní dalších inkontinenčních pomů-
cek. Tak nějak by mi to připadalo 
logické, ale tak to nefunguje. Těch 
nelogičností kolem inkontinenč-
ních pomůcek je více.  Podle sdělení 
předsedkyně odborné společnosti 
revizních lékařů ČLS JEP není mo-
čová inkontinence v seniu nemoc, 
a proto pacient nesmí dostat více 
pomůcek, než je schválená norma. 
Další si může zaplatit jen za plnou 
cenu. Dobře. Pak ovšem nechápu, 
proč se z veřejného zdravotního po-
jištění platí něco, co není nemoc. 
Veřejné zdravotní pojištění je urče-
no pro úhradu léčení, či poléčování 
nemocí. Není určeno pro jiné účely. 
Někdo má třeba značné psychické 
problémy z toho, že mu ke stáru 
šednou vlasy, a také mu nikdo z ve-
řejného zdravotního pojištění ne-
proplatí obarvení. Stejně není zdra-
votní pojištění určeno pro zajištění 
potravy seniorům, kteří mají hlad. 
Na to jsou určeny peníze ze sociál-
ní oblasti. Ovšem na druhé straně 
stojí Mezinárodní klasifikace ne-
mocí, kde má močová inkontinen-
ce svůj kód a jako nemoc se může 
vykazovat zdravotním pojišťovnám. 
Tak jak to tedy je? Pokud byl nějaký 
stav okódován a zařazen do Meziná-
rodní klasifikace nemocí, tak by to 
měla být nemoc a přípravky k péči 
o nemocné by měly být hrazeny plně 
z veřejného zdravotního pojištění. 
Představte si, že byste měli při léč-
bě diabetu nárok jen na omezený 

počet pilulek, a kdyby byla potřeba 
přidat, tak byste ty další pilule mu-
seli platit celé z vlastního. Pokud je 
močová inkontinence v seniu ne-
moc, tak to tak nějak přibližně fun-
guje. Antidiabetika taky diabetes 
mellitus většinou neléčí, jen regu-
lují. Tak jako antihypertenziva. Tak 
jako chodítko při poruchách chůze. 
Takže je to velmi zvláštní. Pokud 
není močová inkontinence v seniu 
nemoc, pak se nemá co proplácet 
z veřejného zdravotního pojištění. 
Pokud je nemoc, pak se má pro-
plácet tolik inkontinenčních pomů-
cek, kolik jich je potřeba. Jednomu 
méně, druhému více. Jenže zase 
závislost na nikotinu je podle MKN 
nemoc, ale léčbu této závislosti 
naše zdravotní pojišťovny neproplá-
cejí. Takže léčba některých nemocí 
se proplácí, léčba jiných nemocí se 
neproplácí. Velmi logické. Kdo to 
v naší zemi vlastně rozhoduje? Kdo 
je ten arbitr? 

Osobně cítím pomočování jako jed-
nu z věcí, která ve stáří výrazně sni-
žuje lidskou důstojnost. Asi nejvíce. 
Bojím se stavu, kdy se jako starý 
muž budu v pokročilém věku po-
čůrávat a podělávat. A jestli přitom 
budu psychicky v pořádku, tak to 
bude pro mě skutečně velmi poni-
žující. Mnoho lidí, kteří nyní nemají 
tyto problémy a rozhodují o proplá-
cení či neproplácení inkontinenč-
ních pomůcek se velmi pravděpo-
dobně v pozdějším věku stanou 
jejich dennímu uživateli. Asi by si to 
měli uvědomit. Stáří samo o sobě 
je dost hrozné a je špatné, dělat 
ho ještě horším. Pokud se vrátíme 
k textilním plenám a začneme je 
prát a sušit, tak se vzduch v domo-
vech seniorů stane nedýchatelným. 
Je mi zcela jedno, jestli se inkonti-
nenční pomůcky proplatí potřeb-
ným ze zdravotních nebo sociálních 
peněz. Z makroekonomického hle-
diska to je stejně jeden kýbl peněz, 
jen se jinak jmenuje. Ale snažme se, 
aby stáří našich spoluobčanů bylo 
co možná nejdůstojnější, a hledej-
me pro to cesty. Mně osobně přijde, 
že v naší zemi je hlavním trendem 
orientace na úspěch, peníze, požit-
ky a péče o sociálně slabé a velmi 
nemocné, o té se spíše jen hodně 
píše, dělají se studie, ale skutečná 
pomoc často nepřichází. 

MUDr. Petr Bouzek

bylo velmi problematické, neboť by 
se tím vytvořilo nerovné prostředí. 
Navíc je dobré si tyto bonusy kvanti-
fikovat. Z celkových 2 mld. Kč dělají 
tyto bonusy několik desítek miliónů 
Kč ročně a jsou využívány zejména 
na dodávky zdravotnického materi-
álu, který je určen klientům pobyto-
vých služeb. 

Jaký je postoj Asociace k novele 
zákona č. 108/2006 Sb., která je 
nyní ve fázi vnějšího připomín-
kového řízení?

Asociace uplatnila prostřednictvím 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
téměř 60 připomínek. Ze všech při-
pomínkových míst jsme jich měli 
nejvíce. Zhruba polovina jich byla 
akceptována. Od části jsme ustou-
pili a v rámci projednání novely zá-
kona v Legislativní radě vlády a ná-
sledně v rámci vlády ČR budeme 
uplatňovat 5 zásadních rozporů. 

Děkujeme za rozhovor.
Lenka Kaplanová

diskuze, názory

Pokud někdo z vás pracuje jako praktický lékař v domově 
seniorů, také to možná zažil. Obyvatelé těchto zařízení ne-
mají příliš mnoho peněz na léky a různé zdravotnické po-
můcky a jejich kognitivní a mnestické poruchy jsou vzhle-
dem k věku a polymorbiditě často velmi výrazně omezené.

Systém bonusů je využíván na to, aby-
chom klientům poskytli kvalitnější 
péči. Nakupujeme takto dražší obva-
zový materiál na hojení ran (stříbrné 
mřížky, mastné tyly, prostředky na vlh-
ké hojení …) na který klientům nezbý-
vají finance. Jde o klienty, kteří se nám 
z nemocnice vrací s dekubity, a my se 
snažíme tento stav zvrátit. 

Život je jako hra v šachy, někdy dáváme 
šach, momentálně však všichni, kteří 
trpí inkontinencí, dostali od pojišťovny 
mat.

Bc. Lenka Hasnedlová

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
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Dopolední program konference byl 
věnován odborným přednáškám se 
zkušenými lektory. S přednáškou Di-
vadlo ve specifické skupině vystou-
pil Štěpán Smolík – dramaterapeut, 
psycholog, herec a režisér a zároveň 
vedoucí pražského Divadla Ujeto. 
Do Olomouce přijel i s několika her-
ci svého souboru, kteří se odpoledne 
připojili k paralelnímu workshopu 
s účastníky konference. Ve své před-
nášce přiblížil účastníkům pojem 
teatroterapie, osvětlil roli teatrotera-
peuta i to, jak lze dělat divadlo ve spe-
cifických skupinách. Svůj příspěvek 
nakonec shrnul slovy: „Pokud dělá-
me divadlo ve specifické skupině, je 
vždy důležité, aby byly dodržovány 
určité divadelní zákonitosti. Je dů-
ležité pracovat na herecké technice, 
a také na tom, aby herci sami pocho-
pili, o čem vlastně mluví. Je důležité, 
aby si divák s hercem rozuměli. Po-
kud chceme dělat divadlo, musíme 
o něm něco vědět, mít s ním nějakou 
zkušenost, musíme mít schopnost 
tvořit a mluvit. A když už divadlo dě-
lat chceme, pak se toho nebát, i když 
je s tím strašně moc práce. Divadlo 
je zkrátka dřina a bez toho to nejde.“ 
O tom se ostatně mohli odpoledne 

přesvědčit sami na vlastní 
kůži i účastníci jeho para-
lelního workshopu s trojicí 
herců Divadla Ujeto, když 
si ve „specifické skupině“ 
mohli spolu s těmito he-
reckými poloprofesionály 
vyzkoušet divadelní práci. 
Užili si dost legrace, i když 
se přitom pořádně zapotili 
a přesvědčili se, že divadlo 
sice může být docela zá-
bavnou hrou, ale zároveň 
i tvrdou řeholí. Ta není je-
nom o pochopení, zapama-
tování a zvládnutí textu, 

ale nese s sebou i mnoho dalších zá-
konitostí, jimž se při divadelní tvorbě 
nelze vyhnout, jinak by komunikace 
mezi hercem a publikem nemohla 
fungovat. 

Zajímavá byla také přednáška o tan-
demové spolupráci s neslyšícími her-
ci a jejích přesazích do oblasti edu-
kace a terapie, kterou představily 
lektorky z brněnské JAMU - Zoja Mi-
kotová, Veronika Broulíková a Kate-
řina Jebavá. Přiblížily posluchačům 
specifický způsob komunikace sly-
šících s neslyšícími a vysvětlily také, 
proč může mít divadlo významný 

NeBáT se 
dIVadla! 
Postřehy z VI. mezinárodní teatroterapeutické konference v Olomouci
Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se letos 10. listopadu uskutečnil šestý 
ročník Mezinárodní teatroterapeutické konference. Její pořadatelskou organizací bylo olomouc-
ké centrum sociálních služeb Klíč ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Uni-
verzity Palackého – Ústavem speciálně pedagogických studií, s podporou Ministerstva kultury 
České republiky a Olomouckého kraje. Konference s atraktivním programem přilákala do před-
náškové síně nejen četné studenty speciální pedagogiky hostitelské fakulty, ale také desítky 
pracovníků nejrůznějších organizací sociálních služeb z celé České republiky.  
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terapeutický efekt jak na herce, tak 
na diváka. Velkou pozornost na sebe 
připoutal zahraniční host konferen-
ce, Holanďan Koert Dekker, který 
vyprávěl o tom, jak začal v podstatě 
od nuly budovat od počátku letošní-
ho roku ve Vlaardingenu vlastní diva-
dlo s mentálně postiženými herci – 
Balder Theate. Pracuje v něm s lidmi, 
kteří mohou reflektovat svůj každo-
denní život prostřednictvím divadla. 
Hlavním cílem je, aby jejich divadlo 
mělo vysokou profesionální úroveň, 
přestože herci mají mentální hen-
dikep. Koert Dekker je chce emanci-
povat, chce, aby jeho herce bylo hod-
ně vidět v běžné společnosti. Usiluje 
o vysokou uměleckou kvalitu jejich 
divadla, aby širší veřejnost věděla, 
čeho jsou tito lidé schopní, jak vyso-

ko se mohou dostat. A na druhé stra-
ně, aby také jeho herci pocítili lepší 
kvalitu svého života, když se tímto 
způsobem budou moci realizovat. 
„Je to komplexní práce,“ říká Koert 
Dekker. „Každodenní život člověka 
s mentálním postižením je o tom, že 
nerozumí všemu, co se mu říká, ale 
funguje to i naopak. Společně musí-
me najít cestu, jak propojit vzájem-
nou komunikaci, najít ten správný 
komunikační kanál a předat nějaké 
sdělení...“ Koert Dekker v Balder The-
ate začal s jednoduchým „Příběhem 
z továrny“ a letos v prosinci mají mít 
jeho herci svou premiéru ve městě, 
kde žijí a pracují. 

Dalším zahraničním hostem konfe-
rence byl Patrik Krebs z Divadla Bez 
domova z Bratislavy. Název tohoto di-
vadla napovídá, že Patrik Krebs pra-
cuje s nesourodou skupinou lidí, kte-
ří se ocitli na okraji společnosti. Jeho 
tým herců a hereček tvoří z velké 

části muži a ženy žijící na ulici nebo 
lidé s těžkým tělesným postižením, 
lidé s psychiatrickou diagnózou, lidé 
po výkonu trestu, Romové… Divadlo 
Bez domova letos oslavilo deset let. 
Patrik Krebs je hluboce přesvědčen 
(a život mu dává za pravdu), že i těm-
to lidem divadlo velmi pomáhá. „Lidé 
si často myslí, že ´bezďák´ potřebuje 
hlavně jídlo, invalida hlavně elektric-
ký vozík… Divadlo je však část slo-
va umění a umění je pro lidi na této 
planetě často jedinou věcí, která nás 
zachraňuje. Nás, kteří to děláme, ale 
i ty, kteří do divadla chodí…“  uzavřel 
svou přednášku Patrik Krebs. 

Panelové diskuze s lektory v rámci 
konference pomohly mnoha jejím 
účastníkům najít odpovědi na ně-

které jejich otázky 
a zároveň přinesly 
povzbuzení těm, kteří 
se snaží, ať již v nezis-
kových organizacích 
anebo v domovech 
pro osoby se zdra-
votním postižením, 
dramaterapii provo-
zovat. Na konferenci 
jsme se setkali mj. se 
skupinkou nadšenců 
z Domova pro osoby 
se zdravotním posti-
žením z Kytlice na Dě-
čínsku, kde se již 
druhým rokem věnují s klienty dra-
materapii, píší vlastní příběhy, a jak 
nám prozradil sociální pracovník 
domova - Bc. Jakub Horák, divadlo 
u nich v Kytlici používají jako způ-
sob reflexe nejrůznějších událos-
tí, které se během týdne odehrály. 
Divadelní scénky jim pomáhají při 
řešení konfliktů, ale snaží se hrát 

i „normální“ divadlo pro veřejnost 
a setkávají se s dobrým ohlasem. 
Hereckou skupinu domova tvoří až 
dvanáct klientů, s nimiž pracují čtyři 
zaměstnanci domova – aktivizační 
pracovník s nepedagogickým vzdě-
láním, zdravotní sestra, sociální 
pracovník a psycholog. A jak ukázal 
odpolední workshop během konfe-
rence, divadlo je nejen velmi baví, 
ale sami mají mezi sebou i výrazné 
herecké talenty! 

U nás ve Čtyřlístku jsme měli mož-
nost setkat se letos v říjnu s ban-
skobystrickým Divadlem z Pasáže, 
které v Ostravě hostovalo v rámci 
letošní přehlídky Divadlo bez bariér. 
Jde o unikátní soubor – profesio-
nální komunitní divadlo, které jako 
jediné svého druhu na Slovensku 
pracuje s lidmi s mentálním posti-
žením a v Banské Bystrici působí již 
od roku 1995. Ve své činnosti propo-
juje kulturní, uměleckou a sociální 
oblast.  Členové souboru k nám při-
vezli pohádku Na paši, jež vznikla 
podle předlohy Marianny Grznárové 
– Maťko a Kubko, v níž dva herci, je-
den loutkoherec a vypravěč ztvárnili 
příběh veselých valachů. Pro mnohé 
z klientů, ale i zaměstnanců orga-
nizace bylo povzbudivé vidět, jak 
takové divadlo dokáže oslovit své 
diváky, jakou může mít poetiku, 
jak tvárnými herci lidé s mentálním 
postižením mohou být, když mají 
dobré vedení a kolik radosti při-
náší divadlo jim samotným i jejich  
divákům. 
Hlavní je, nebát se divadla a zkusit 
to! Myslím, že toto poselství si odná-

šela i většina účastníků letošní me-
zinárodní teatroterapeutické konfe-
rence v Olomouci.  

Bohdana Rywiková
Fotografie z konference a ilustrační  

snímky z představení Na paši 
Divadla z Pasáže z Banské Bystrice 

v ostravském Čtyřlístku.
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luCaRINO daNCe 
sI sPlNIlO seN

V pátek 25.listopadu si jedna parta lidiček se zdravotním postižením splnila svůj sen, stala se 
vítězem World Dance Championship 2016 v Liberci

Devět let trvala cesta partičky lidí, 
která si při vzniku dala název Luca-
rino Dance. Proč Lucarino? No pů-
vodně všichni pocházeli z Diagnos-
tického ústavu sociální péče Číž-
kovice a Lucarino je italsky čížek, 
takže směsice italštiny a angličtiny 
zní v překladu Tancující čížek. Z pů-
vodní patry 14 klientů zůstalo do ny-
nějška, pod vedením Libuše Žákové 
a Jiřího Růzhy,  jen šest a k nim se 
přidala maminka s dcerou na vo-
zíčku. V této sestavě již skupina vy-
stupuje tři roky.  Z původního DÚSP 
Čížkovice se postupně stal DNS 
Čížkovice a konečným odchodem 
všech klientů na chráněné bydlení, 
je celý název skupiny Lucarino Dan-
ce z CSP Litoměřice, který je zřizo-
vatelem.

Léta taneční dřiny, osvojování si 
základů tance vystřídalo konečné 
vyhranění skupiny na country Line 
Dance, v téměř čisté podobě, tedy 
takové, jaké se tancuje v Americe, 
ale nyní již i v jiných západních stá-
tech. Za těch devět let se tanečníci 
naučili přes 30 tanečních formací, 
vždy po dvou až pěti tancích o dél-
ce 2 – 5 minut.  V začátcích sháněli 
a nabízeli svá taneční vystoupení, 
v posledních letech si je již zájemci 

z řad firemních, soukromých či dal-
ších organizací objednávají sami.

S přibývajícími vystoupeními, kte-
rých za těch devět let bylo více než 
330 a během kterých je vidělo téměř 
70 tisíc diváků, přibývaly i úspěchy. 
Tím prvním bylo v roce 2008 - 1.mís-
to v country tancích v taneční soutě-
ži v České Kamenici, následoval rok 
2012 a 1.místo v kategorii country 
formace v pohárové taneční soutě-

ži Team Dance 2012 Litoměřice, to 
již nebyla soutěž pro handicapova-
né, a v témž roce o nich natočila ČT 
1 krátký šot v pořadu Klíč. V roce 
2013 – Cena modrého slona 2013 –  
1. místo – Modrý slon v kategorii ta-
nec – Artefaktum Liberec. V témže 
roce pak Zvláštní cena pořadatele 
Pardubická Ryengle 2014 v katego-
rii Hlavní Line. V roce 2014 - 1.místo 
v kategorii zdravotně postižených 
v taneční soutěži ELITERY 2014 

Louny. V roce 2015 – 1. místo  
a 4. místo na finále MIA festi-
valu v Pražské Lucerně, tato 
soutěž také nebyla určena pro 
handicapované.

Doposud nejvyššího možného 
ocenění získala skupina právě 
25. listopadu na World Dance 
Championship, který pořádá 
World Artistic Dance Federati-
on – WADF. Proces přihlášení, 
zkoušek a toho ostatního byl 
dost náročný. Vždyť se jedná 
o šampionát výhradně jen pro 
„normální“ lidi bez postižení. 
Vším se skupina prokousala 
hlavně díky vedení agentury 
Ilma Agency a v posledních 
dvou měsících žila v očekává-
ní, jaké to vlastně vůbec bude.

V pátek brzo ráno všechny če-
kala dlouhá cesta do Centrum 
Babylon v Liberci, kde se celý 
šampionát konal. Co dodat, 
hlava na hlavě, kvůli taneční-

kům nebylo pomalu ani kam šláp-
nout, směs řečí, no hotový Babylon. 
Pak jen následovalo vystoupení 
za vystoupením a skupinu čekaly 
celkem tři, a v odpoledních hodinách 
přišlo vyhodnocení a překvapující 
ocenění jedno stříbrné místo a dvě 
ocenění největší. Za všechny překáž-
ky, co skupina musela a bude muset 
překousnout, za ten pocit když vám 
na stupni vítězů hrají českou hymnu, 
tak za to všechno to STOJÍ …

Tohle byl ten nejkrásnější vánoční 
dárek, který si členové skupiny Lu-
carino Dance mohli nadělit.

Jiří Růzha
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na hrádku se tančilo

V kulturním domě Lorec v Kutné 
Hoře se sešlo přibližně 400 osob 
se zdravotním postižením z celé-
ho Středočeského kraje a někteří 
i z míst za jeho hranicemi. Z podia 
je vítal moderátor celé akce Slávek 
Boura, který ples zahájil spolu se se-
nátorkou Emilií Třískovou, s Ing. Da-
nielou Luskovou, ředitelkou Domova 
U Biřičky, Hradec Králové a PhDr. Ja-

nou Pilnou, ředitelkou Domova 
Na Hrádku.

K tanci a poslechu po celou dobu 
hrála skupina ESO. Své písně za-
zpívaly Heidi Janků, Marcela Březi-
nová a vystoupil samozřejmě i pat-
ron celé akce Stanislav Hložek. Pro 
účastníky akce byly připraveny dary 
od sponzorů a příznivců Domova 

Na Hrádku. V rámci pro-
gramu v průběhu odpole-
dne vystoupily dva mladé 
páry z Taneční školy man-
želů Novákových z Kutné 
Hory s několika ukázkami 
standardních i latinsko-
amerických tanců. 

Porota složená z organizá-
torů v průběhu odpoledne 
bedlivě sledovala tančící 
páry i jednotlivce a v dru-
hé polovině plesu byl vy-
hlášen nejlepší taneční 
pár. Zároveň paní ředi-
telka Domova Na Hrádku 

PhDr. Jana Pilná spolu se zástupci 
sponzorů tohoto plesu dekorovala 
Miss a dvě vicemiss XIV. podzimní-
ho plesu. 

Na tanečním parketu bylo po celou 
dobu plno. Účastníci plesu měli mož-
nost uplatnit kulturní a společen-
ské chování, prezentovat se, setkat 
se s přáteli, navázat nové kontakty 
a možná i partnerské vztahy. Nejhezčí 
odměnou pro organizátory plesu by 
mohlo být, až po letech někteří účast-
níci plesu zavzpomínají, že začátek 
jejich společného příběhu se datuje 
k plesu, který se konal 14. listopadu 
2016. Velký dík patří všem zúčastně-
ným, organizátorům a samozřejmě 
sponzorům, bez kterých by se podob-
ná akce nedala vůbec realizovat.

Jitka Tesařová

Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, navázal na pře-
dešlou tradici podzimních plesů pro osoby se zdravotním postiže-
ním projektem Tanec bez hranic a 14. listopadu 2016 uspořádal již 
XIV. podzimní ples.  

z doMoVa
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O VZPOMÍNkách 

1+1=2-1

V pražském Domově pro seniory Chodov se oživují vzpo-
mínky. Vedle pravidelného programu „vzpomínkování“ 
či trénování paměti se zde zrodil projekt, jenž na základě 
vzpomínek vytváří divadlo, choreografii, nebo výtvarnou 
instalaci, tj. život převádí do určitého druhu vizuálního 
– performativního umění. A 1+1=2–1 je název divadelního 
představení v režii autorky projektu Hany Strejčkové. 
Vzniklo na podkladu životní cesty dvaadevadesátileté 
dámy – paní Jaroslavy Znamenáčkové, obyvatelky Domo-
va pro seniory Chodov. 

Projekt „Divadlo reminiscence/ Di-
vadlo lidských příběhů“ se v DS Cho-
dov započal zkraje roku 2016 jed-
noduchou otázkou – jakým dalším 
způsobem je možné používat umění 
pohybu a divadla ke smysluplné akti-
vizaci. Vzhledem k tomu, že DS Cho-
dov je místem, kde se pečuje o stáří, 
duši i tělo, podařilo se uvést metodu 
divadla reminiscence do zdejšího 
života poměrně rychle. Jen díky ote-
vřenosti a laskavé vstřícnosti zdejší-
ho prostředí tak vznikla spolupráce 
hlubšího charakteru, jejímž jedním 
z výstupů je právě inscenace 1+1=2–1,  
čili vyprávěná procházka životem, 
který se skrze umělecké formy stává 
uměleckým dílem, vzkazem, zvidi-
telněnou vzpomínkou.
Píše se rok 1924. Narodila se dvoj-
čata, jediná v celém pošumavském 

okrese. Jsou dvě a pořád spolu až 
do 18 let. Pak je život rozdvojil, ne-
chal jít svou cestou, až se zas ze 
dvou stala jedna společná. Byly dvě, 
zůstala jedna. Život jako cesta, stáří 
jako modlitba upředená ze vzpomí-
nek.
Premiéra první kapitoly dlouho-
dobého projektu Hany Strejčkové/
FysioART a DS Chodov „Od podzi-
mu do léta, aneb letí léta, létá, letí“, 
mapujícího lidské osudy generace 
dnešních devadesátníků, se konala 
za hojné účasti seniorů, zaměstnan-
ců domova i veřejnosti ve čtvrtek  
27. října ve 14 a 16 hodin. Poděková-
ní patří i MČ Praha 11, Nadaci Umění 
pro zdraví a Hlavnímu městu Praha. 
Příběh dvojčat sehrála dvojčata Bar-
bora a Ludmila Ješutovy. A nechybě-
la paní Znamenáčková. 
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„Jsem moc ráda, že jsem mohla 
zhlédnout představení 1+1=2–1, 
na které jsem se velmi těšila. 
Možná také proto, že byl příběh 
motivován životem ženy, kterou 
zde všichni známe a každý jsme 
s ní propleteni svými vlastními 
zážitky. Představení ve mně za-
nechalo hlubokou emoční stopu 
a z celého příběhu jsem cítila 
obrovskou vděčnost za život, 
byť k paní Znamenáčkové nebyl 
vždy přívětivý.“

(Klára Vohrnová, PR a fundraiser)

 „Obdivovali jsme proslov naší 
seniorky paní Jaroslavy Zna-
menáčkové. Vypravovala celý 
životní příběh, který sama 
prožila. Ve svých 92 letech měla 
krásný přednes. Všichni zatles-
kali.“

(Marta Košťálová,  
klientka DS Chodov)

„Přínos uměleckého díla vidím 
v tom, že bylo otevřeno a nasto-
leno téma vnitřní opuštěnosti 
ve stáří. Diváci i sama paní 
Znamenáčková mohli zažít ka-
tarzi svých pocitů, přijetí jejich 
opravdovosti a oprávněnosti. 
Zpracovaný životní příběh dává 
možnost vidět celou existenci 
člověka jako náhrdelník, kde se 
střídají korálky radostí a staros-
tí.“

(Jaroslava Slivoňová, vedoucí  
aktivizačního oddělení DS Chodov)

 „Ještě dnes já i ostatní obyva-
telé Domova žijí vzpomínkami 
na atmosféru divadelního před-
stavení. Pro mě osobně přinesl 
mnoho k přemýšlení a takovou 
zvláštnost, která ve mně stále 
trvá.“

(Jaroslava Znamenáčková,  
hlavní postava příběhu)

„Nejsme zde jenom pro to, aby-
chom všem říkali, jak je důležité 
si život užívat v každém věku, 
neztrácet optimismus, najít vždy 
nějakou aktivitu, ale že i zklidně-
ní na konci života je podstatné. 
Paní Znamenáčková to svými zá-
věrečnými slovy shrnula za mě: 
„...nebojím se smrti, ale umírá-
ní...“.  Tyto slova mám a budu mít 
na paměti při každém konání. Do-
provázení na poslední cestě živo-
tem považuji za nedílnou součást 
poslání našeho Domova.“

(Ilona Veselá, ředitelka DS Chodov)

text: Hana Strejčková 
fotografie: Pavlína Šimáčková
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Ti, kteří si vstupenky na kon-
cert Všechny barvy duhy ku-
pují poprvé, aniž by tušili, co 

je během večera čeká, jsou někdy 
naplnění obavami, že půjde o jistý 
druh citového vydírání, kdy jim bu-
dou prezentováni „ti chudáci“ na in-
validních vozících. Obvykle jsou 
velmi překvapeni zjištěním, že bez 
ohledu na zdravotní postižení účin-
kujících jsou jim předkládány umě-
lecké výkony na úrovni, za niž by 
se nemuseli stydět ani zkušení pro-
fesionálové. Slzy dojetí se obvykle 
dostaví. Ne ze soucitu, ale z radosti. 
Nebylo tomu jinak ani letos. 

Koncert tradičně zahajují nejmlad-
ší klienti pořadatelské organizace - 
ostravského Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením, 
děti z Domova Jandova. Už skoro 
desítku let pozoruji, jak děti rostou 
a přece se nemění v tom, s jakou ra-
dostí se podílejí na všem, co jejich 
„tety“ do programu vymyslí. Už jsme 
s nimi zažili nejrůznější překvapení, 
ale nikdy při nich nechybělo to nej-
důležitější: humor. „Děti z Jandové“ 
zkrátka nastartují koncertní večer 
tak, aby nebylo pochyb o tom, co 
diváky čeká. Každý dělá, co dokáže, 
ale vždycky naplno. Letos nám děti 
ukázaly, jaké mohou být jejich sny, 
když se zhmotní na divadelním jevi-
šti. A stálo to zato! 

Se zatajeným dechem jsme pak sle-
dovali nádherně poetické vystoupe-
ní deseti členů souboru Leporelo 
z Centra 83 v Mladé Boleslavi, kteří 
v tanečně pohybové kreaci ztvárnili 
na jevišti pohádku Kráska a zvíře. 
Díky technickým možnostem diva-
dla a zejména práci osvětlovačů, 
nemělo jevištní vyznění chybu a pa-
třilo k nejsilnějším momentům ce-
lého večera. K těm ostatně patřilo 
i pěvecké vystoupení jedenáctileté 
dívenky Aničky Opartyové z Lidové 
konzervatoře a Múzické školy v Ost-
ravě, která si na koncertu zazpívala 
s profesionálním nasazením spolu 
s hostující hvězdou večera, Monikou 
Absolonovou, písničku Měl jsi mě 
rád. Svým vyzrálým pěveckým proje-
vem překvapila nejen samotnou Mo-
niku Absolonovou, ale i publikum 
v hledišti. Stejné překvapení však 
připravila divákům Aniččina vrstev-
nice z Polska, jedenáctiletá Urszula 
Kowalska, vítězka letošní polské 
celonárodní soutěže Zaczarowana 
Piosenka, jež strhla publikum nejen 
svým pěveckým výkonem, ale i bez-
prostředností a sebejistotou bez 
nejmenšího náznaku trémy, přes-

PŘíBĚhY 
V BaRVáCh 
duhY
Dalo by se říci, že každý z deseti koncertů Všechny barvy 
duhy, které se odehrály v posledním desetiletí v Ostravě, 
představoval zároveň i sérii různých příběhů, jejichž spo-
lečným jmenovatelem bylo a je veliké nadšení a radost 
všech, kteří se na nich podílejí a tvoří jádro celého pro-
gramu. Letos 10. října se odehrál zatím poslední, desátý 
ročník koncertu Všechny barvy duhy, na němž se podílelo 
více než 130 účinkujících – zdravých i hendikepovaných. 
Anebo spíše naopak: hendikepovaných i těch zdravých. 

Polský host koncertu – jedenáctiletá  
Urszula Kowalska – si získala srdce publika. 

Apači z Třebovic. 
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tože, jak sama v zákulisí přiznala, 
v tak velkém divadle, jakým je ději-
ště koncertů Všechny barvy duhy – 
Divadlo Antonína Dvořáka, zpívala 
vůbec poprvé.    

Ostravská Lidová konzervatoř 
a Múzická škola, která je celé de-
setiletí věrným partnerem těchto 
koncertů, se jako jediná v Ostravě 
systematicky věnuje umělecké vý-
chově lidí se zdravotním postižením 
– mentálním i tělesným. Od samé-
ho počátku koncertního projektu 
Všechny barvy duhy v něm každo-
ročně účinkoval vynikající zpěvák 
a muzikant tělem i duší Radovan 
Gruber, v jehož drobném těle uvěz-
něném v invalidním vozíku, byl silný 
duch. Radovan disponoval nádher-
ným hlasem a bez jeho vystoupení 
snad ani nebylo možné si Všechny 
barvy duhy představit. Program 
koncertu na něj pamatoval i letos, 
ale osud tomu chtěl jinak: v době 
koncertu již Radovan bojoval o ži-
vot v ostravské Fakultní nemocnici. 
A přece na něj diváci ani účinkující 
koncertu v těchto chvílích nezapo-
mněli. Prostřednictvím mobilního 
telefonu mu do nemocnice poslali 
svou energii dlouhotrvajícím potles-
kem. Udělali tím Radovanovi velkou 
radost, i když sám o několik dnů poz-
ději svůj souboj se smrtí prohrál…   

Umění má ten dar, že jeho prostřed-
nictvím lze vyjadřovat radost i smu-
tek, ať již tancem, jak to dokáží čle-
nové souboru Bílá holubice nebo 
studenti Múzické školy, anebo hud-
bou. 

Závěr večera patřil opět ostravské-
mu Čtyřlístku – děvčatům a klukům 
z chráněného bydlení v Třebovicích, 
kteří uvedli vtipnou taneční kreaci 
Apači z Třebovic, v níž vyjádřili své 
pocity se změnou životní situace, 
když se letos přestěhovali ze stacio-
náře do nového chráněného bydlení 
a začali si zvykat na úplně jiné pod-
mínky, než dosud. „Připadali jsme 
si tak trochu jako indiáni na novém 
území, a tak se zrodil nápad Apačů 
z Třebovic,“ prozradila nám choreo-
grafka a autorka tohoto vystoupe-
ní, Mgr. Hana Zábranová. Koncertní 
večer uzavřelo tradičně vystoupení 
bubenického souboru Čtyřlístku 
Rytmy, jehož věhlas již dávno pře-
kročil hranice města Ostravy. Ten-
tokrát se souborem hostovali členo-
vé spolku Muzikohraní a tanečníci 
z klubu Hazard. 

Krásných momentů bylo během kon-
certního večera hodně a na předem 
dané ploše tohoto článku samozřej-
mě nelze ani všechny vyjmenovat. 
Snad alespoň baristy z pojízdné ka-
várny Mental Café, kteří během ve-
čera ve foyer divadla podávali nejen 
výbornou kávu, ale také si zatančili 
na jevišti divadla. Úžasná byla mo-
derátorská dvojice – herci dvou os-
travských divadel: Pavla Dostálová 
a Jiří Sedláček, kteří dokázali citlivě 
spojovat jednotlivá čísla večera, ale 
svými nápady často pořádně lechta-
li i bránice diváků. 

Publikum na závěr večera aplaudo-
valo ve stoje a jak účinkujícím, tak 
divákům bylo líto, že večer už kon-
čí. Všichni však věříme, že se za rok 
v ostravském Divadle Antonína Dvo-
řáka sejdeme znovu. Že nám opět 
bude přát nejen náš nepostradatel-
ný partner – Národní divadlo morav-
skoslezské, jež nám propůjčuje své 
nádherné a zároveň bezbariérové 
prostory k tomuto projektu, ale také 
donátoři: Moravskoslezský kraj, sta-
tutární město Ostravy a další part-
neři, bez nichž by to zkrátka nešlo… 
Všem patří náš veliký dík. 

Text: Bohdana Rywiková
Foto: Werner Ullmann 

Monika Absolonová s jedenáctiletou  
Aničkou Opartyovou z ostravské 
Múzické školy, která vedle své obdivo-
vané hvězdy obstála na výbornou.

Malý Lukášek Boldezerský z Domova 
Jandova ostravského Čtyřlístku vyjádřil 
v závěru koncertu obrovskou radost za 
všechny účinkující...

Moderátoři koncertu  
Pavla Dostálová  
a Jirka Sedláček byli  
perfektně sehranými  
a zároveň vtipnými  
průvodci večerem. 

Kráska a zvíře mladoboleslavského  
souboru Leporelo patřila  
k nejsilnějším zážitkům  
koncertu. 



nutriČní PéČe

Podzimní konference zabývající se 
problematikou veřejného stravová-
ní se konala 25. 10. 2016 v Clarion 
Congress Hotelu Olomouc, na tom-
to místě již počtvrté, a přivítala pra-
covníky z různých typů stravovacích 
provozů. Mezi účastníky byli vedou-
cí stravovacích provozů nemocnic, 
domovů pro seniory, školních jíde-
len, menz, věznic, hotelů i caterin-
gových společností. Dále tuto akci 
navštívili nutriční terapeuti a doda-
vatelé do tohoto sektoru. 
Moderátorem olomoucké konferen-
ce byl Miloš Žáček, jednatel firmy 
HASAP Consulting, s.r.o., která letos 
oslavila 15. výročí od svého založe-
ní.
S aktuální legislativou a postupem 
při kontrolách stravovacích pro-
vozů z pohledu Státní veterinární 
správy seznámil početné publikum 

MVDr. Jan Váňa, ředitel Odboru ve-
terinární hygieny a ochrany veřejné-
ho zdraví. Účastníci konference byli 
seznámeni s rozdělením kompeten-
cí jednotlivých kontrolních orgánů 
a dále s postupy kontrol SVS. 
O bohaté praktické zkušenosti s do-
držováním principů správné výrobní 
praxe v různých typech provozů (ne-
mocnice, věznice, hotely, nadnárod-
ní obchodní řetězce, apod.) se podě-
lil i následující přednášející – Miloš 
Žáček ( jednatel HASAP Consulting, 
s.r.o.). 
Třetí přednášející, Michal David 
(ADERA s.r.o., člen skupiny HASAP®), 
upozornil na stále rozšířenější jev 
– kontaminaci surovin a výrobních 
prostor škůdci. Představil tedy pří-
tomným správné nastavení systému 
DDD (dezinfekce, dezinsekce a dera-
tizace) v potravinářství a gastrono-

mii. 
Po reprezentativ-
ním pracovním 
obědě, který je tra-
dičně ukázkou umu 
kuchařů Clarion 
Congress Hotelu 
Olomouc, nabitý 
program pokračo-
val. 
MUDr. Petr Tláskal, 
CSc. (vedoucí lékař 
Oddělení léčebné 
výživy FN v Motole 
a prezident Společ-

nosti pro výživu) přednášel o nutrič-
ních hodnotách potravin včetně rizi-
kových faktorů, které mají přímý vliv 
na zdraví strávníka. 
Závěr odborného programu patřil 
jako obvykle komunikaci a rozvoji 
mezilidských vztahů na pracovišti, 
tentokrát na téma vztahu nadřízený 
vs. podřízený, který poutavě před-
nesla Simona Barbry (Krauthammer 
Czech Republic s.r.o.). 
Slova se na závěr konference ujal 
opět Miloš Žáček a zhodnotil celkový 
průběh konference, v jejímž průbě-
hu se všichni mohli v předsálí sezná-
mit s novinkami na trhu u vystavují-
cích dodavatelů, jejichž prezentace 
byla doplněna ochutnávkou, popř. 
ukázkou nových produktů.
Konference se konala díky podpoře 
partnerů:        
aG fooDs Group a.s., aRaMaRk 
s.r.o, cPI hotels, a.s., Ecolab 
hyGIENE s.r.o., GIf activevent 
s.r.o., healthcare Institute czech 
Republic o.p.s., kdelovit.cz, 
krauthammer czech Republic 
s.r.o., MoNtycoN gastro, s.r.o., 
vitana, a.s.
Mediální partneři: t&M creative, 
s.r.o., všudybyl

Firma HASAP Consulting již dnes 
připravuje program konferencí pro 
příští rok. Termíny: 3. 4. 2017 v Pra-
ze, 25. 10. 2017 v Olomouci. Sleduj-
te na www.hasap.cz.

V OlOMOuCI
SE VZDĚLáVALO I OchUTNáVALO
11. ročník konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“ v Olomouci na-
vštívilo okolo sedmdesátky odborníků ze sektoru veřejného stravování. Odbornou zá-
štitu měla Česká asociace sester, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a re-
staurací ČR.

Poradenství • Bezpečnost
Kvalita • Optimalizace • Standardy
Legislativa • Vzdělávání

www.hasap.cz

HASAP Consulting, s.r.o., 
  Vranská 620/18, 142 00 Praha 4 – Kamýk, 
  Tel.: + 420 261 220 532, E-mail: hasap@hasap.cz
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Jak se stát klientem 
Domova důchodců Bystřany

- domova se zvláštním režimem
Domov důchodců 

Bystřany

Adresa:

Domov důchodců Bystřany

Pražská 236

417 61 Bystřany

Telefon:

417 536 062 (recepce - ústředna)

417 536 063 (ředitelka)

417 532 141 (sociální pracovnice)

Internet:  

www.dd-bystrany.cz

E-mail:

reditelka@dd-bystrany.cz

socialnib@dd-bystrany.cz

Domov se zvláštním 
režimem

Domov důchodců Bystřany poskytuje tři typy sociálních služeb:

• Domov pro seniory

• Domov se zvláštním režimem

• Denní stacionář

Domov se nachází cca 3 km od Teplic. Je umístěn uprostřed obce 

Bystřany, ale zároveň v klidném prostředí, které nabízí možnost 

vycházek do přírody.

V blízkosti domova je autobusová i vlaková zastávka, obchody a 

restaurace.

Celá budova je bezbariérová se dvěma výtahy.

Své blízké u nás můžete navštěvovat denně do 20 hodin.

Žádost o umístění je možno získat:

1. přímo v DD Bystřany

2. na Obecním úřadě v Bystřanech

3. stažením z internetových stránek

www.dd-bystrany.cz

• Vyplněnou žádost se všemi přílohami odevzdejte v DD 

Bystřany nebo na Obecním úřadě v Bystřanech.

• O vyhovění žádosti Vás bude informovat sociální pracov-

nice domova důchodců, která Vás také pozve k sepsání 

smlouvy.

Kontakty

Jak na to?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém vol-

ném čase a bez nároku na fi nanční odměnu vykonává čin-

nost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovol-

níkem může být každý z nás, protože každý umí něco, co 

může poskytnout druhým. 

S každým zájemcem je dojednána schůzka s koordiná-

torem dobrovolníků, při které si obě strany ujasní časové 

možnosti, profesní i životní zkušenosti a činnost, kterou 

chce zájemce vykonávat.

Pokud zájemce opravdu o dobrovolnictví stojí, je s ním se-

psána Smlouva o dobrovolnické činnosti.  

Při první návštěvě dobrovolníka je mu podporou koordi-

nátor, který dobrovolníka představí klientům a zaměstnan-

cům a seznámí jej s nezbytnými organizačními opatřeními 

(převlékání, uložení pomůcek apod.).

Dobrovolník o svých aktivitách informuje koordinátora při 

individuálních setkáních nebo při setkání skupiny, která se 

koná zpravidla 1 x za čtvrt roku. Dobrovolník je předem se-

známen s termínem. Během setkání se vyhodnocuje dosa-

vadní činnost, úspěchy i úskalí. 

Pokud máte zájem o práci dobrovolníka v Domově dů-

chodců Bystřany, můžete nás kontaktovat osobně na naší 

adrese, tel. 417 536 062 nebo 739 926 314. Koordinátorem 

dobrovolníků je Katarina Mižuová.

Děkujeme vám za zájem a těšíme se na vás.

Klienti a zaměstnanci Domova důchodců Bystřany

Dobrovolníci 
v Domově 
důchodců 

Bystřany

Domov důchodců Bystřany

Pražská 236

417 61 Bystřany

www.dd-bystrany.cz

tel. 417 536 062, mobil: 739 926 314 

Jak se stát klientem 
Domova důchodců Bystřany

- domova pro seniory
Domov důchodců 

Bystřany

Adresa:

Domov důchodců Bystřany

Pražská 236

417 61 Bystřany

Telefon:

417 536 062 (recepce - ústředna)

417 536 063 (ředitelka)

417 532 141 (sociální pracovnice)

Internet:  

www.dd-bystrany.cz

E-mail:

reditelka@dd-bystrany.cz

socialnib@dd-bystrany.cz

Domov pro seniory

Domov důchodců Bystřany poskytuje tři typy sociálních služeb:

• Domov pro seniory

• Domov se zvláštním režimem

• Denní stacionář

Domov se nachází cca 3 km od Teplic. Je umístěn uprostřed obce 

Bystřany, ale zároveň v klidném prostředí, které nabízí možnost 

vycházek do přírody.

V blízkosti domova je autobusová i vlaková zastávka, obchody a 

restaurace.

Celá budova je bezbariérová se dvěma výtahy.

Své blízké u nás můžete navštěvovat denně do 20 hodin.

Žádost o umístění je možno získat:

1. přímo v DD Bystřany

2. na Obecním úřadě v Bystřanech

3. stažením z internetových stránek

www.dd-bystrany.cz

• Vyplněnou žádost se všemi přílohami odevzdejte v DD 

Bystřany nebo na Obecním úřadě v Bystřanech.

• O vyhovění žádosti Vás bude informovat sociální 

pracovnice domova důchodců, která Vás také pozve 

k sepsání smlouvy.

Kontakty

Prezentujte své kvalitní služby 

a budujte svoji značku
Nabízíme vám
l Grafické návrhy a tisk prospektů, brožur, výročních zpráv, kalendářů, novoročenek, pohlednic 

l Redakční zpracování a tisk interních novin, zajištění PR

l Návrhy a inovace loga, sloganu, tvorbu grafického manuálu

l Audiovizuální prezentace, profesionální foto

l Označení budov, orientační systémy pro budovy, bezpečnostní značení

Marcom, spol. s r.o., vydavatel Rezidenční péče

K Botiči 2, 110 00 Praha 10

Mail: kaplanova@marcom-praha.cz, info@marcom-praha.cz

Tel.: 271 747 313, 271 748 312, 603 224 182

www.marcom-praha.cz, www.rezidencnipece.cz
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rEZIDEnČnÍ PéČE 2008–2014

ČLÁnKy UvEŘEJnĚné  

v rUbrIKÁCH HyDE ParK,  

DISKUZE a nÁZOry

Ing. Vladimír Hanzl

narodil se 31. 10. 1943 v Žantově v Českém ráji. 

vystudoval vysokou školu ekonomickou, obor zbo-

žíznalství. Pracoval v reklamní agentuře Merkur, pak 

ve výzkumném ústavu obchodu, v letech 1974 až 1989 ex-

terně přednášel na Fakultě žurnalistiky UK, od konce roku 

1989 působil na Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu.   

v roce 1992 odešel do soukromého sektoru, kde pracuje dodnes. 

Od roku 2000 se spolupodílí na vydávání časopisu, který je za-

měřen na problematiku sociálních služeb (www.rezidencnipece.cz).  

vydal řadu publikací z oblasti reklamy a výzkumu hospodářského ve-

řejného mínění. 

REZIdENČNÍ 

PÉČE 

2008  
|2014

RedakčNí iNfoRmace

máte zájem dostávat více čísel Rezidenční péče? 

Objednejte si zasílání libovolného počtu čísel jen za nákladovou cenu a poštovné. Předplatné 

můžete objednat i v průběhu kalendářního roku, vyfakturujeme vám jen odebrané časopisy. 

Jeden výtisk vám samozřejmě budeme zasílat zdarma i nadále!

Objednávkový formulář najdete na www.rezidencnipece.cz, nebo nás kontaktujte osobně.

Tel.: 271 748 312, 271 747 313, e-mail: info@marcom-praha.cz 

Ceny: Roční předplatné na 1 ks navíc 270 Kč

  2 ks navíc 450 Kč

  3 ks navíc 540 Kč

  4 ks navíc 560 Kč              Ceny jsou včetně DPH.

Aktualizace adres:
Na našich webových stránkách www.rezidencnipece.cz si můžete jednoduchým způsobem zaktualizovat doručo-

vací adresu. Prosím, pokud neodpovídá jen název zařízení, raději údaje zaktualizujte. I tak asi občas pošta některé 

z čísel nedoručí. Pokud se vám to stane, napište a my vám chybějící číslo zašleme dodatečně. Za služby České pošty 

se můžeme jen omluvit. Rezidenční péče vychází v březnu, červnu, září a prosinci.

Více informací a objednávky: 
Institut vzdělávání APSS ČR, institut@apsscr.cz, tel.:+420 724 940 126

Etika v obrazech 
v sociálních službách

Interaktivní forma: teorie – praxe – spolupráce – zpětná vazba

Unikátní semináře

aktivní fotivní fo

•  motivace a demotivace 
uživatele a jeho aktivní 
nebo pasivní aktivizace

• přímá a nepřímá manipulace uživatele
•  podpora autonomie uživatele 

a jeho svobodná vůle
•  očekávání/předsudky 

včetně hodnocení a stigmatizace uživatele

•  potřeby, hodnoty a osobní cíle 
uživatele a plánování sociální služby

• práce s informacemi o uživateli 
a jejich sdílení v multidisciplinárním týmu

•  závislost uživatele na sociální 
službě versus jeho práva

•  budování důvěry a osobnost
pečovatele

Obsah semináře: 
praktická etika práce zaměřená na péči, pomoc, podporu, 

potřeby a hodnoty konkrétního uživatele

Instruktážní fi lmy zobrazující 8 etických témat

služby sociální péče
se zaměřením na:

služby sociální prevence1 2
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Lidé
z Palaty

M I L A N  Z E M A NMilan Zeman
(*1940)

Literární historik a teoretik, autor 

odborných publikací a učebnic 

vysokoškolský učitel

Dlouholetý přítel Palaty
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Inkontinence pod kontrolou

LEHKÁ INKONTINENCE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

REGENERACE A AKTIVACE

STŘEDNÍ  
INKONTINENCE

TĚŽKÁ INKONTINENCE

SENI INKONTINENCE POD KONTROLOU

ÚČINNÁ OCHRANA

SENI CARE – KOMPLEXNÍ PÉČE O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

160436_inzerce_A4 Seni.indd   1 11.3.2016   13:45:38


