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MILÍ ČTENÁŘI,
v  době, kdy bude-
te otevírat stránky 
tohoto čísla, bude 
do  nejkrásnějších 
dnů v  roce zbývat 
pouze několik dní, 
ve  všech domácnos-
tech budou vrcholit vánoční přípravy, 
bude přibývat nervozita, protože ceny 
všeho rostou do  výšin, které jsme si 
před několika měsíci vůbec nedo-
kázali představit. Přesto věřím, že se 
nám všem podaří nalézt ve  společ-
nosti svých nejbližších alespoň chvil-
ku klidu a rodinné pohody, trochu se 
zastavit a  zamyslet se nad tím, co se 
nám letos podařilo, co mohlo být lep-
ší a na co bychom nejraději zapomně-
li. Stejně tak je konec roku příležitostí 
k tomu, abychom přemýšleli nad tím, 
co nás čeká v tom roce příštím, dvacá-
tém třetím.
Hned začátkem roku budeme mít zno-
vu možnost jít k volebním urnám a ten-
tokrát se rozhodnout, komu dáme svůj 
hlas v  prezidentských volbách. Kan-
didáti budou prezentovat svoje vize 
a názory na nejrůznější otázky sociálně 
ekonomického a  společensko politic-
kého života nejen u nás, ale na celém 
světě. Sdělovací prostředky, rozhlas 
i televize jim k tomu vytvářejí zákonem 
definované možnosti, doufám ale, že 
alespoň o vánočních svátcích budeme 
mít možnost nerušeně sledovat po-
hádky a filmy, které patří k tradičnímu 
koloritu těchto dní a na které se neje-
nom naše děti a vnoučata, ale i my, již 
nyní těšíme.
Co nás čeká v  příštím období v  so- 
ciálních službách, na to se snažím od-
povědět ve svém příspěvku, který na-
jdete na následujících stránkách (2–3). 
Tento příspěvek završuje seriál mých 
článků, v nichž jsem se snažil ohodno-
tit uplynulých 30 let vývoje sociálních 
služeb v naší zemi. Jsem přesvědčen, 
že kroky, o  nichž v  tomto příspěvku 
píši, jsou reálnou cestou k tomu, aby 
se sociální služby dostaly zpět na tra-
jektorii svého rozvoje a  byly připra-
veny na  očekávaný nárůst potřeby 
v  souvislosti s  aktuálními demogra-
fickými trendy. Věřím, že si tato řešení 
brzo osvojí i tvůrci legislativy v sociál-
ní oblasti a přetaví je do novely záko-
na o sociálních službách.
Dovolte mi, abych vám všem poděko-
val za vaši obětavost a úsilí, se kterým 
jste se v  tomto roce věnovali svým 
klientům a popřál vám příjemné pro-
žití vánočních svátků a v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

LADISLAV PRŮŠA

Martine, většina lidí vás zná především 
jako výborného zpěváka s velkým hla-
sovým i širokým žánrovým rozsahem. 
Málokdo ale ví, že se v současné době 
věnujete studiu filozofie na Filozofic-
ké fakultě Ostravské univerzity. Co vás 
k tomu přivedlo? 
V „době covidové“ se nepořádaly žádné 
koncerty, měl jsem spoustu volného ča-
su, takže jsem se věnoval hlavně litera-
tuře. Právě v  té době jsem měl rozečte-
nou jednu z  knih Jamese Joyce, a  když 
mě moje partnerka viděla stále obklo-
peného knihami, zeptala se mě, proč ne-
jdu studovat na vysokou školu? Napadlo 
mě, že to není špatný nápad, a tak jsem 
se přihlásil do  druhého kola výběrové-
ho řízení ke studiu filozofie na Ostravské 
univerzitě a přijali mě. Škola mě nesmír-
ně baví, potkal jsem tady navíc spoustu 

zajímavých, inspirujících lidí. Chci se vě-
novat především filozofii hudby. K tomu-
to tématu směřuji už od začátku všechny 
své studentské práce. Loni jsem se zabý-
val pojetím hudby u  sv. Augustina a  le-
tos prozkoumávám, jak se na  hudbu dí-
val René Descartes. Studium je pro mě 
velmi obohacující. 

Kromě vlastního studia však v součas-
nosti také sám učíte na Lidové konzerva-
toři a Múzické škole v Ostravě…  
Ano, před časem mě oslovila ředitelka ško-
ly, paní Miloslava Soukupová, jestli bych 
neučil zpěv pár jejich studentů, protože 
měli nedostatek učitelů. Přijal jsem tu na-
bídku docela rád. Už dřív jsem si totiž po-
hrával s  myšlenkou učit zpěv, takže tahle 
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Tak trochu překvapivým hostem letošního koncertu Všechny barvy duhy 
v ostravském Divadle Antonína Dvořáka byl zpěvák MARTIN CHODÚR, a to 
v nečekané roli. Hostem koncertu, pořádaném letos popatnácté Čtyřlístkem 
– centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, nebyl poprvé. Už 
v roce 2010 v něm účinkoval jako čerstvý vítěz 1. ročníku pěvecké soutěže 
Česko Slovenská Superstar. Od té doby však ušel Martin Chodúr velký kus 
cesty nejen jako zpěvák, muzikant, textař a skladatel, ale i jako osobnost. Ne 
„Superstar“, nýbrž člověk s pokorou k umění, širokým rozhledem a přesto 
stále dychtící po novém poznání. Martin se na letošních „Barvách duhy“ před-
stavil publiku jako zpěvák i vynikající instrumentalista ve hře na klarinet. 
Není to však jediný nástroj, který skvěle ovládá. Aktivně hraje na saxofon, 
příčnou flétnu, klavír a kytaru. Využili jsme letošního setkání na koncertu 
Všechny barvy duhy k tomu, abychom ostravského rodáka Martina Chodúra 
požádali o rozhovor.  

MARTIN  
    CHODÚR, 
JAK HO  
       (MOŽNÁ) 

NEZNÁME...

ROZHOVOR  
REZIDENČNÍ PÉČE 
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V posledních třech letošních číslech našeho časopisu jsem se pokusil charakterizovat 
vývoj sociálních služeb v jednotlivých desetiletích po sametové revoluci. Především 
čtení v poslední zářijovém čísle nebylo moc příjemné… 

JAK DÁL?
Tento příspěvek jsem zakončil kon-

statováním, že sociální služby se 
v  současné době nacházejí na  historic-
ké křižovatce, kdy je potřeba i s ohledem 
na aktuální demografické trendy reago-
vat na očekávaný nárůst potřeby sociál-
ních služeb. Je potřeba rozhodnout, zda 
se další vývoj bude ubírat cestou další-
ho posilování závislosti poskytovatelů 
na dotacích z veřejných zdrojů, nebo zda 
bude vyvinuto úsilí o  vytvoření quasi 
tržního prostředí, kdy dojde k  diferen-
ciaci kvality poskytovaných sociálních 
služeb v závislosti na nejen příjmových, 
ale i majetkových poměrech klienta a je-
ho rodiny při garanci minimálních stan-
dardů kvality poskytovaných sociálních 
služeb. MPSV dlouhodobě kontinuálně 
připravuje novely zákona o  sociálních 
službách, o jejich obsahu se však odbor-
ná veřejnost dovídá pouze sporadicky 
a  útržkovitě. Příprava těchto novel pro-
bíhá prakticky v utajení bez diskusí s od-
bornou veřejností, jednotliví poskyto-
vatelé jsou o  připravovaných úpravách 
informováni zpravidla prostřednictvím 
Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb až v okamžiku, kdy návrh novely zá-
kona je v  meziresortním připomínko-
vém řízení.

Z těch několika málo střípků, které zatím 
opustily chodby ministerstva práce a so-
ciálních věcí, je zatím zřejmé, že klíčové 
změny v  oblasti organizace a  financo-
vání sociálních služeb, o  jejichž potřebě 
dlouhodobě hovořím na  odborných se-
minářích a konferencích nejen v naší re-
publice, ale i v zahraničí, a které vycházejí 
z potřeb poskytovatelů sociálních služeb, 
ministerstvo práce a sociálních věcí v při-
pravovaných novelách nehodlá řešit. 
Ocenit musím úsilí o  posílení jistot po-
skytovatelů sociálních služeb prostřed-
nictvím zavedení víceletého financová-
ní sociálních služeb, na základě vlastních 
zkušeností jsem však skeptický, že by mi-
nisterstvo financí přistoupilo ke  změně 
rozpočtových pravidel republiky (připo-
mínám, že diskuse o potřebě tohoto řeše-
ní započaly před 25 lety v r. 1997…).

Diskuse se rovněž vedou o potřebě sta-
novení minimálního a  optimálního per-
sonálního vybavení jednotlivých posky-
tovatelů sociálních služeb. Konstatuji, 
že na  základě dostupných statistických 
podkladů o personálním složení jednot-
livých poskytovatelů sociálních služeb 
a  o  struktuře klientů (a  z  ní vyplývající 
časové náročnosti potřebné péče) nelze 
zodpovědně stanovit hodnoty těchto 
ukazatelů. Rozdíly, které lze identifikovat 
mezi jednotlivými poskytovateli stejné-
ho typu služeb a  velikosti zařízení, jsou 
několikanásobné. Je zřejmé, že od „zele-
ného stolu“ hodnoty těchto kvantitativ-
ních standardů nelze stanovit.

Navíc definování těchto hodnot v  so-
bě skrývá velké nebezpečí, které si málo 
kdo uvědomuje. Na první pohled se jeví, 
že tímto krokem chce ministerstvo práce 
a sociálních věcí pokračovat ve svém úsi-
lí o zvyšování kvality poskytovaných so-
ciálních služeb (což je nutno samozřejmě 
ocenit), ve svém důsledku však stanove-
ní těchto parametrů může vést ale opač-
ným směrem, tedy k  jejímu snížení. Po-
kud i  nadále zůstanou poskytovatelé 
sociálních služeb závislí na  přiznávání 
dotací ze státního rozpočtu (a  nic zatím 
bohužel nenaznačuje tomu, že by tomu 
mělo být jinak), může se při stanovení vý-
še dotací vycházet právě z  úrovně mini-
málního personálního standardu. Pokud 
by např. byla hodnota tohoto parametru 
stanovena na  úrovni 1:2 (jeden pracov-
ník přímé péče na dva klienty), v zaříze-
ní bylo 80 klientů, mohlo by ministerstvo 
práce a sociálních věcí (při stanovení výše 
dotace pro tohoto poskytovatele) nebo 
ministerstvo financí (při stanovení celko-
vého objemu finančních prostředků ur-
čených na dotace pro poskytovatele so-
ciálních služeb) poskytnout dotaci pouze 
pro 40 pracovníků, a to přesto, že by v da-
ném zařízení přímou péči poskytova-
lo např. 45 pracovníků. Důsledkem této 
skutečnosti může být propuštění těchto 
„nadbytečných“ pracovníků, a tedy sníže-
ní kvality poskytovaných služeb. Je tedy 
zřejmé, že stanovení personálního stan-

dardu v zájmu zvýšení kvality poskytova-
ných služeb může být ve svém důsledku 
kontraproduktivní… 

To, jakým způsobem by se měly sociál-
ní služby v  následujících letech vyvíjet 
a jaká opatření by měla být realizována, 
jsem spolu se svými kolegy prezentoval 
v  knize Dlouhodobá péče nejen v  Čes-
ké republice, kterou vydala Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb na  počát-
ku loňského roku. Tato řešení vychází 
z toho, že sociální služby je nutno chápat 
jako standardní ekonomickou kategorii, 
a  proto je nutno systém jejich financo-
vání upravit podle standardních ekono-
mických pravidel tak, aby sociální služ-
by byly poskytovány podle příjmových 
a  majetkových poměrů klientů a  jejich 
rodin s  tím, že bude garantováno po-
skytování potřebných sociálních služeb 
na minimální úrovni.  

Je zřejmé, rozhodování o  výši státních 
dotací musí přejít z  kompetence zastu-
pitelstev jednotlivých krajů zpět do pů-
sobnosti ministerstva práce a sociálních 
věcí tak, aby byl zajištěn stejný přístup 
státu při rozhodování o  výši dotací pro 
stejné typy sociálních služeb bez ohle-
du na  právní formu jejich poskytovate-
le a  bez ohledu na  jeho sídlo. K  finanč-
ním prostředkům ze státního rozpočtu 
musí mít přístup všichni registrovaní po-
skytovatelé sociálních služeb, v  tomto 
smyslu je potřeba okamžitě zrušit povin-
nost krajů určovat síť sociálních služeb. 
Existence této sítě je totiž podle eko-
nomické teorie v  okamžiku, kdy existu-
je převis poptávky nad nabídkou veřej-
ných služeb, kontraproduktivní a  vede 
k  prohlubování nedostatku daných slu-
žeb. Pokud navíc jednotlivé kraje dnes 
řadu poskytovatelů nezařazují do  kraj-
ských sítí v  zájmu zachování vlastního 
dominantního postavení, je s  podivem, 
že žádný z  těchto neúspěšných žadate-
lů se doposud neobrátil na soudní orgá-
ny s žalobou na tento postup. Osobně se 
domnívám, že by měl velkou šanci tuto 
soudní při vyhrát. 
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Zásadní koncepční změnu vyžaduje rov-
něž úprava příspěvku na péči. V uplynu-
lých letech se ukázalo, že prostřednic-
tvím této sociální dávky nelze řešit dvě 
sociální situace. Je proto třeba oddělit 
financování provozních nákladů posky-
tovatelů sociálních služeb od  hmotné-
ho zabezpečení pečujících osob, zvýšit 
počet stupňů závislosti i  počet kritérií 
pro hodnocení míry závislosti. Inspiraci 
v  tomto směru můžeme najít v  němec-
kém a  v  rakouském systému. Jsem pře-
svědčen, že jsme schopni tato kritéria  
v našem systému úspěšně kapírovat (ni-
koli kopírovat), což může významným 
způsobem přispět ke koncipování systé-
mu dlouhodobé sociálně zdravotní pé-
če, k jehož právní úpravě se vláda přihlá-
sila v rámci národního plánu obnovy.

O  potřebě změny základních principů 
stanovení výše úhrad za poskytování so-
ciálních služeb i  o  problematice úhrad 
za  poskytovanou ošetřovatelskou a  re-
habilitační péči toho bylo na  stránkách 
našeho časopisu již napsáno dost…

Pokud bude i  nadále ze strany minis-
terstva prosazována zásada, že nebude 
podporována výstavba nových pobyto-
vých zařízení, je zřejmé, že bude potřeba 
razantně upravit podmínky hmotného 
zabezpečení pečujících osob. Stávající 
podmínky pro krátkodobé poskytování 
dlouhodobého ošetřovného těmto po-
žadavkům neodpovídají. Je potřeba si 
uvědomit, že péče = práce, tak, jako je 
tomu v oblasti pěstounské péče, kdy od-
měna, která je vyplácena pěstounovi, má 
charakter odměny za práci a jako jediná 
sociální dávka je zdaňována a platí se z ní 
odvody na sociální a zdravotní pojištění, 
což ve  svém důsledku má za  následek, 

že doba, po  kterou pěstoun měl v  pěs-
tounské péči svěřené dítě, se pro účely 
důchodového pojištění nechápe jako ná-
hradní doba, ale jako doba ekonomické 
aktivity a nedochází tak k „ředění“ osob-
ního vyměřovacího základu pro stanove-
ní výše důchodu. Tento princip je potře-
ba nastavit i při stanovení podmínek pro 
nastavení hmotného zabezpečení peču-
jících osob. Samotná výše dávky přitom 
musí být pro pečující osobu motivační 
tak, aby její rozhodování o  tom, že na-
př. opustí svoje zaměstnání a bude v do-
mácím prostředí zajišťovat péči o své ro-
diče nebo zdravotně handicapovaného 
člena rodiny, nebylo doprovázeno fiktiv-
ní evidencí na  úřadu práce či simulová-
ním vlastního nepříznivého stavu v  zá-
jmu zajištění alespoň nějakého nízkého 
příjmu ze sociálního systému tak, jako je 
tomu v řadě případů v současné době. Je 
potřeba vycházet z toho, že úroveň čes-
kých mezd vyžaduje, zejména dnes v do-
bě dramatického prakticky každodenní-
ho růstu životních nákladů, aby naprostá 
většina domácností měla k dispozici dva 
příjmy z  ekonomické aktivity (nebo pří-
jmy, které je nahrazují). Stanovení výše 
odměny pěstouna na úrovni dvojnásob-
ku minimální mzdy je velmi dobrým vo-
dítkem i pro nastavení úrovně hmotného 
zabezpečení pečující osoby, zejména po-
kud tuto výši porovnáme s výší průměr-
ných provozních nákladů v  pobytových 
zařízeních sociálních služeb a  pokud si 
uvědomíme, že zajištění intenzivní pé-
če o  nesoběstačného člena domácnos-
ti v  domácím prostředí je ekonomicky 
náročnější než zajištění potřebné péče 
v pobytovém zařízení.

Čtení předchozích řádků může ve čtená-
řích vzbudit dojem, že si osobně myslím, 

že náš systém sociálních služeb je zao-
stalý a  že je potřeba ho v  následujících 
letech „postavit na nohy“. Situace je ale 
jiná. Sociální služby jsou v naší zemi po-
skytovány v  naprosté většině případů 
na  velmi dobré úrovni, za  což je nutno 
všem, kteří se na tom podílejí, poděko-
vat. Po legislativní stránce je nutno kon-
statovat, že systém obsahuje všechny 
standardní mechanismy, které jsou za-
komponovány v  systémech sociálních 
služeb ve  většině evropských zemí. Na-
ším problémem je ale právě ta konkrét-
ní úprava jednotlivých mechanismů, 
která vychází z  toho, že sociální služby 
nejsou chápány jako standardní ekono-
mická kategorie, ale vychází se z  toho, 
že jde o sociální kategorii, a podle toho 
jsou nastaveny mechanismy jejich finan-
cování. Doba, která uplynula od  přije-
tí zákona o  sociálních službách, ukáza-
la, že tento přístup není správný, a proto 
je potřeba ho zásadně systémově změ-
nit. Jsem přesvědčen, že řešení, která 
dlouhodobě prosazuji, jsou cestou k to-
mu, aby sociální služby byly připrave-
ny na  očekávaný nárůst potřeby zajiš-
tění péče vyplývající z  důsledků změn 
ve struktuře populace. Rád bych věřil to-
mu, že doba, která uplyne, než tato řeše-
ní budou uvedena v život, bude výrazně 
kratší než doba, která uplynula od oka-
mžiku zpracování první verze zásad zá-
kona o sociální pomoci v r. 1995 do při-
jetí zákona o  sociálních službách, že to 
nebude de lege dlouhá ferenda… 

Příjemné prožití vánočních svátků, hod-
ně úspěchů při plnění svých pracovních 
závazků a  pohodu v  rodinném životě 
všem v novém roce přeje

LADISLAV PRŮŠA
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V  první řadě je potřeba si uvědomit, že jako jedno z  prvních opatření v  oblas-ti transformace sociálního systému byl již v  1. pololetí r. 1990 v  rámci noveliza-ce zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním za-bezpečení, umožněn přístup k  realizaci sociálních služeb i obcím, městům a ne-státním neziskovým organizacím, což výrazně přispělo k rozvoji nových forem a  nových typů sociálních služeb. Začaly vznikat např. domy na  půl cesty, centra denních služeb, pracoviště rané péče ne-bo zařízení pro krizovou pomoc. Přesto-že tyto typy sociálních služeb nebyly ni-jak legislativně upraveny, stát jejich vznik a jejich činnost respektoval a již od počát-ku 90. let jim na jejich činnost poskytoval dotace ze státního rozpočtu.

Sociálním službám byla věnována pozor-nost i při přípravě základního koncepční-ho dokumentu – Scénáře sociální refor-my, který nastínil základní kroky transfor-mace v této oblasti. Prioritním úkolem při-tom byla konstrukce záchranné sociální sítě, jejímž základním cílem byla ochrana širokých vrstev obyvatelstva před dopa-dy ekonomické transformace v zájmu za-bezpečení její sociální průchodnosti. V ob-lasti sociálních služeb měla záchranná so-ciální síť poskytnout sociální zajištění sta-rým a  invalidním občanům, byla přijata zásada, že „ústavní sociální péče na stan-dardní úrovni bude v případě nezbytnosti po vyčerpání možností mimoústavní péče dostupná fi nančně všem potřebným ob-čanům bez ohledu na jejich příjmovou si-tuaci a že jim po úhradě nákladů za státní ústavní péči zůstane stanovený minimál-ní zůstatek příjmu, který se bude s růstem životních nákladů valorizovat. Diferenci-ace takové náhrady může nastat v přípa-

dě, že uživatel služby zvolí vyšší kvalitu či rozsah péče“. Je smutné, že díky tomu, že od r. 2014 nedošlo legislativně k navýšení maximální výše úhrad za poskytované so-ciální služby, zcela nepochybně docházelo – i díky vysoké infl aci – v posledních letech ke snižování kvality a rozsahu poskytova-ných služeb…

Od  počátku 90. let byly postupně uvá-děny do  života nové principy poskyto-vání sociálních služeb (např. demonopo-lizace a decentralizace, pluralizace fi nan-cování a pluralizace forem poskytování, profesionalizace poskytované pomoci), tedy principy, které byly běžně uplatňo-vány ve vyspělých evropských zemích. 

Významným způsobem ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb přispěly restituce. Na počátku 90. let byly na řadu objektů, v nichž byly poskytovány sociální služby, uplatněny restituční nároky, což si vyžádalo nahradit tyto objekty výstavbou nových moderních zařízení. Tento krok 

přispěl k  tomu, že alespoň část starých – pro účely poskytování sociálních služeb v  naprosté většině nevyhovujících – ob-jektů byla nahrazena novými moderními zařízeními. Např. v r. 1995 bylo z celkové-ho počtu 290 domovů důchodců umís-těno 40,7 % z nich v objektech, které byly postaveny do r. 1900, přičemž 9,7 % z cel-kového počtu bylo umístěno v objektech postavených do r. 1700…

Legislativní příprava zákona o  sociálních službách započala souběžně s  přípravou nových zákonů o  důchodovém pojištění a státní sociální podpoře. Prakticky po ce-lou dobu 90. let se předpokládalo, že pro-blematika sociálních služeb bude uprave-na spolu s  dalšími sociálními situacemi – pomocí v  hmotné nouzi a  sociálně práv-ní ochranou – v zákoně o sociální pomoci, o přípravě samostatného zákona o sociál-ních službách rozhodl až pan ministr Špi-dla na počátku r. 1998. 

Přípravu všech zákonů na  počátku 90. let však výrazně narušily výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v r. 1992, na je-jichž základě došlo k  rozdělení federální republiky a ke vzniku dvou samostatných republik – České republiky a  Slovenska. S výjimkou zákona o pojistném na sociální pojištění se v ČR znovu začalo jednat o po-jetí všech zákonů, a připravovaných práv-ních norem v sociální oblasti, první návrh zásad zákona o sociální pomoci byl spolu s návrhy zákonů o důchodovém pojištění a státní sociální podpoře předložen do Po-slanecké sněmovny na jaře r. 1995. 

Základní premisy navrhovaného řešení byly podle tehdy platných legislativních pravidel souhlasně projednány ve všech 

Skutečnost, že Česká televize vysílala v posledních týdnech seriál mapující kri-
minální příběhy z 90. let minulého století, mě přiměla k zamyšlení nad tím, jaká 
byla vlastně 90. léta v oblasti sociálních služeb. Patřím k těm, kteří si toho (zatím) 
hodně pamatují (což se naopak spoustě lidí nelíbí), a tak toto moje ohlédnutí snad 
může být pro čtenáře zajímavé, neboť řada věcí je již v současné době chápána jako 
notorieta, tedy jako obecně známá skutečnost. Z mého pohledu je však potřebné si tyto události 
připomenout, neboť se jedná o klíčové historické milníky, které výrazně ovlivnily rozvoj sociál-
ních služeb.

ŠŤASTNÉ  DEVADESÁTKYV  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž B Á C H

Vladimír Špidla, místopředseda vlády ČR: „Neměli bychom zapomínat, že sociální službě dávají lidský rozměr ti, kteří ji poskytují“, vzká-zal poskytovatelům na konci „devadesátek“.
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ko 
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ČERPALY SE HLAVNĚ BRITSKÉ 
ZKUŠENOSTI

Již koncem minulého tisíciletí za  doby, 

kdy ministrem práce a sociálních věcí byl 

PhDr.  Vladimír Špidla, se v  rámci disku-

sí o podobě nového systému sociálních 

služeb začalo hovořit o  vhodnosti pře-

vzetí zkušeností z Velké Británie. V rámci 

společného česko – britského projektu 

byly v Olomouci realizovány aktivity, za-

měřené na testování úrovně kvality po-

skytovaných sociálních služeb a  na  vy-

tváření prostoru pro její zvyšování. Dů-

raz byl položen na  ověření možností 

praktického použití standardů kvality 

sociálních služeb, na  ověření možnos-

ti registrace poskytovatelů sociálních 

služeb a  na  vyškolení odborníků, kteří 

mohou oba uvedené procesy provádět 

a před nabytím účinnosti navrhovaného 

zákona tak vytvořit kapacitu pro realiza-

ci kontroly kvality poskytování služeb.Druhá část projektu byla realizována 

v  Písku, kde byla pozornost soustředě-

na na  tvorbu procesu vzniku komunit-

ního plánu sociálních služeb na  místní 

úrovni, který měl být základním před-

pokladem efektivního poskytování soci-

álních služeb v regionu. V tomto smyslu 

byly vytvořeny samostatné – na dalších 

systémech a oblastech nezávislé – řídící 

struktury tak, jako kdyby sociální služby 

byly zcela izolované od okolního světa...Z dnešního pohledu je nutno ocenit dů-

raz, který byl položen na zavedení stan-

dardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb. Myslím si však, že právě jejich 

uvedení do  praxe bylo v  následujících 

letech – při přípravě jedné z mnoha dal-

ších verzí návrhu zákona o  sociálních 

službách, v  jehož rámci se navrhovalo 

mj. vytvoření „zrcadla“ při fi nancová-

ní sociální a  ošetřovatelské péče v  po-

bytových zařízeních sociálních služeb 

a  ve  zdravotnických zařízeních – příči-

nou toho, že jedna z významných asoci-

ací poskytovatelů zdravotní péče tento 

návrh odmítla. Tento svůj postoj tehdy 

odůvodnila údajnou přílišnou adminis-

trativní náročností navrhovaného sys-

tému (ono je samozřejmě jednodušší 

natáhnout ruku ke  zdravotní pojišťov-

ně a  požadovat paušální platbu za  lůž-

ko a den v léčebně pro dlouhodobě ne-

mocné než vyúčtovávat klientovi/pa-

cientovi na  těchto lůžkách příspěvek 

na péči), dnes jsem však přesvědčen, že 

to byl pouze zástupný důvod… V  tom-

to světle je dnes proto nutné položit si 

otázku – podaří se systém dlouhodobé 

péče vůbec u nás koncipovat?BRITSKÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ 
BYL OPUŠTĚN

Počátkem nového tisíciletí se rovněž 

změnily představy o systému fi nancová-

ní sociálních služeb, byla snaha prosadit 

britský systém jejich fi nancování, který 

je založen na existenci tří dotačních pro-

gramů – programu na zajištění provozu 

existující sítě sociálních služeb, progra-

mu na  zajištění rozvoje sítě těchto slu-

žeb a  programu na  ověření možností 

koncipování nových forem poskytová-

ní sociálních služeb. Vzhledem k  tomu, 

že na rozdíl od českých zemí mají dota-

ce v  britském systému fi nancování zce-

la jiný charakter, byly myšlenky na zave-

dení tohoto systému fi nancování rychle 

opuštěny a znovu se obrátila pozornost 

na zavedení příspěvku na péči jako nové 

sociální dávky, která by měla přispět ob-

čanovi k zajištění potřebných sociálních 

služeb.
Pomalu se blížily parlamentní volby 

v r. 2006 a tak v první polovině roku vlá-

da zaslala do poslanecké sněmovny celý 

balík sociálních zákonů. Byly přijaty no-

vé zákony o životním a existenčním mi-

nimu, o pomoci v hmotné nouzi, změni-

ly se parametry některých dávek státní 

sociální podpory a v době, kdy to již ni-

kdo neočekával, byl přijat rovněž dlouho 

očekávaný zákon o sociálních službách. 

Jakkoli všichni věřili, že přijetím tohoto 

zákona dojde k  jejich mohutnému roz-

voji, opak se stal pravdou.
DOTAČNÍ PRAXE PŘINESLA 

VYSTŘÍZLIVĚNÍ 
Vystřízlivění naprosté většiny poskyto-

vatelů přišlo již s prvním dotačním říze-

ním, kdy si poprvé o  státní dotaci mu-

seli požádat i  poskytovatelé sociálních 

služeb z  řad příspěvkových organizací 

obcí, měst a  krajů. Ukázalo se totiž, že 

schválený – a  dodnes platný – systém 

fi nancování sociálních služeb neumož-

ňuje rozvoj sociálních služeb. Přestože 

se do  zákona dostaly všechny moderní 

principy organizace a  řízení sociálních 

služeb, které jsou uplatňovány ve vyspě-

lých evropských systémech, vč. poskyto-

vání sociálních služeb na základě smlou-

vy klienta s poskytovatelem služby, stát 

svou vyhláškou o maximální výši úhrad 

za  poskytované služby vstoupil do  to-

hoto soukromoprávního vztahu nasta-

V minulém čísle našeho časopisu jsem se snažil charakterizovat, jakými změna-

mi prošly sociální služby v 90. létech minulého století. Svoje vzpomínky na toto 

období jsem zakončil povzdechem nad neochotou ministerstva fi nancí změnit 

rozpočtová pravidla tak, aby mohlo být zavedeno víceleté fi nancování sociálních 

služeb. Dnes se píše rok 2022, a stále nic…

AN E B
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V minulém čísle našeho časopisu jsem charakterizoval změny, k nimž došlo 

v oblasti sociálních služeb během prvního desetiletí tohoto století, svoje povídá-

ní jsem ukončil smutnou vzpomínkou na změny, které byly v sociálním systému 

realizovány z úsporných důvodů v důsledku celosvětové ekonomické krize.

A  jak šel čas se sociálními službami 

v uplynulých deseti letech, tedy v obdo-

bí, které máme ještě všichni (resp. skoro 

všichni…) ve své mysli?

Samozřejmě i  sociální služby na  počát-

ku tohoto období pocítily dopady ne-

příznivé ekonomické situace, nicméně 

po  počátečním poklesu objemu výdajů 

se od r. 2013 celkový objem prostředků, 

který byl vynakládán na sociální služby, 

každoročně zvyšoval, stejně tak pravi-

delně rostl i podíl těchto výdajů na HDP 

(viz graf č. 1).

Zdálo by se tedy, že to bylo pro sociál-

ní služby období rozmachu a  rozvoje, 

nicméně  zaměříme-li se na hlubší zkou-

mání základních ekonomických parame-

trů, můžeme identifi kovat řadu skuteč-

ností, které pohled na toto období staví 

poněkud do jiného světla.

Pokud bychom chtěli něco v  uplynulém 

desetiletí hodnotit pozitivně, je to zcela 

jistě důraz, který byl ze strany ministerstva 

a  jednotlivých krajů kladen na  zvyšování 

kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Tuto skutečnost je nutno vyzdvihnout 

zejména v porovnání s poznatky o kvalitě 

poskytovaných služeb na lůžkách násled-

né péče ve zdravotnických zařízení, které 

zveřejnila bývalá veřejná ochránkyně práv 

ve  2. polovině tohoto období. Tím ale 

prakticky všechna „pozitiva a sociální jisto-

ty“ (viz slavný český fi lm) končí… Ostatně 

v uplynulých létech jste měli možnost se 

s  řadou těchto skutečností na  stránkách 

našeho časopisu seznámit…

Po  celé období se zvyšovala závislost 

poskytovatelů sociálních služeb na  při-

znání dotací z veřejných zdrojů. Zatímco 

v r. 2010 se dotace z veřejných zdrojů po-

dílely na  fi nancování sociálních služeb 

z  29,6 %, v  r. 2020 to bylo již ze 49,4 % 

(viz grafy č. 2 a č. 3).

Je zřejmé, že rostoucí závislost na  ne-

předvídatelných fi nančních zdrojích brání 

kvantitativnímu rozvoji sociálních služeb, 

dokonce z  hlediska pobytových sociál-

ních služeb lze konstatovat, že veřejná 

správa rezignovala na  jejich rozvoj a tyto 

služby se dnes rozvíjejí pouze díky akti-

vitám komerčních subjektů a  nestátních 

neziskových a  charitativních organizací, 

které reagují na aktuální problémy při po-

skytování sociálních služeb v jednotlivých 

regionech, přestože ve  většině případů 

nejsou zařazováni do  krajských sítí soci-

álních služeb tak, aby si jednotlivé kraje 

– tvůrci těchto sítí – i  nadále zachovaly 

svoje dominantní postavení při poskyto-

vání sociálních služeb. Ostatně samotná 

existence těchto sítí je z teoretického hle-

diska naprosto chybná, již v r. 1976 János 

Kornay ve své knize Ekonomika nedostat-

ku (Economics of Shortage) poukázal na to, 

že vysoký převis poptávky nad nabídkou 

veřejných služeb vede k reprodukci nedo-

statku a že tedy tvorba sítí je v takové si-

tuaci kontraproduktivní. Myslím, že každý 

čtenář ví, jaká je v současné době kapacita 

pobytových služeb a kolik žadatelů dlou-

hodobě čeká na umístění…

SMUTNÁ LÉTA 

DVACÁTÁ...
S O C I Á L N Í  SLUŽ BY  S TOJ Í 

N A   H IS TO R I C K É  K Ř I ŽO VATC E

Graf č. 1:

Vývoj výdajů na sociální služby a vývoj jejich podílu na HDP v letech 2010–2020

Pramen: vlastní zpracování
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Článek vychází z monitoringu činnosti soukromých pobytových sociálních služeb 
– zaregistrovaných jako poskytovatelé sociálních služeb (domovů pro seniory a do-
movů se zvláštním režimem) v několika krajích ČR. Všechny zde uvedené příklady 
jsou reálné a lze k nim přiřadit konkrétní zařízení. Zaměřil jsem se na řešenou proble-
matiku primárně z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů klientů těchto zařízení 
a článek se týká pouze služeb, kde není dodržen maximální limit pro úhradu v pobytové 
sociální službě stanovený vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Potenciálních klientů v České republice 
neustále přibývá, pobytových sociál-

ních služeb pro ně je přitom dlouhodobě 
nedostatek. Tato situace nahrává soukro-
mým zařízením.

Jen pro udržení stávajícího pokrytí se 
musí do  roku 2050 vybudovat 27 600 
lůžek v  pobytových sociálních službách 
(domovy pro seniory a domovy se zvlášt-
ním režimem).1

Zejména bych chtěl poukázat na následu-
jící postupy. Vybral jsem jich celkem deset 
a  rozhodně se nejedná o  výčet taxativní, 
ale pouze exemplifikativní:

1. Argumentace kvalitnějším prostře-
dím a vybavením v soukromých 
pobytových sociálních službách

Soukromé pobytové sociální služby (dále 
jen „SPSS“) jsou v převážné míře poskyto-
vány v nových, k tomu účelu budovaných 
objektech, což samozřejmě přináší kvalitní 
podmínky pro život klientů v  těchto zaří-
zeních.
Nicméně podmínky ve veřejných pobyto-
vých sociálních službách (dále jen „VPSS“) 
se od roku 2007 velmi zlepšily v důsledku 
procesů progresívní humanizace, přede-
vším navyšováním materiálně-technické-
ho standardu, kdy se zastaralé kapacity 
s vícelůžkovými pokoji měnily na moder-
ní typy zařízení, ve kterých už dnes pře-
vládají jednolůžkové a  dvoulůžkové po-
koje s vlastním sociálním zařízením apod. 
Tyto zařízení dále, mimo jiné, snížily svoji 
kapacitu (někde až o 50 %) a tím podstat-
ně zvýšily komfort klientů. Celá řada „sta-
rých“ VPSS má paradoxně nižší kapacitu 
než „nové“ SPSS. I z hlediska vybavenosti 
je převažující část VPSS zcela srovnatelná 
se SPSS.

2. Zvýšená zdravotní péče
Materiály SPSS obsahují mnohdy prohlá-
šení o  zvýšené zdravotní péči, např. for-
mulace: unikátní propojení zdravotních 
a  sociálních služeb na  nejvyšší dosažitel-
né úrovni. Následně je zjištěno, že v  per-
sonálním zajištění takové sociální služby 
dominuje zdravotnický personál s  nižší 
kvalifikací, než má všeobecné sestra.  Např. 
převažují praktické sestry, zde je nutné 
upozornit, že kompetence praktické sestry 
má pro samostatné provedení zdravotních 
výkonů svá odborná (legislativní) omezení. 
Personální náklady jsou nejvyšší položkou 
v rozpočtech zařízení a vzhledem k tomu 
je úspora často směřována právě sem. 

3. Ceník (sazebník) úhrad
Ceníky u  SPPS nebývají volně dostupné 
např. na jejich webových stránkách, popř. 
tam jsou stručné údaje pouze k úhradě, je-
jíž limit vychází z prováděcí vyhlášky. 
Konkrétní informace jsou pak sděleny pou-
ze telefonicky nebo až na místě při jednání 
se sociálním pracovníkem v zařízení nebo 
při sociálním šetření v místě pobytu žada-
tele. Dvě poslední alternativy převažují. 

4. Fakultativní činnosti 
Zákon č. 108/2006 Sb., o  sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o  sociálních službách“), do-
plňuje základní činnosti obecnou mož-
ností poskytovat i jiné činnosti v ust. § 35  
odst. 4, kde uvádí, že fakultativně mohou 
být při poskytování sociálních služeb zajiš-
ťovány další činnosti. 
Co je fakultativní činností právní předpisy 
blíže nespecifikují, je tak třeba vycházet 
pouze z toho, že fakultativní službou může 
být vše, co nelze podřadit pod základní 
činnosti, které tvoří obsah úhrady za uby-
tování, stravu a  péči. Tato definice však 

v praxi může působit (a často působí) vý-
razné problémy. 
Příklady „fakultativních“ činností: půj-
čování kompenzačních pomůcek, ložní 
prádlo – sada (nákup pro obměnu), ma-
teriál na  rukodělné činnosti v  rámci akti-
vizačních činností, administrativní úkony 
prováděné za klienta, používání vlastního 
rádia na  pokoji klienta, používání mobil-
ního telefonu na pokoji klienta, příspěvek 
na  opravy a  udržování budovy DZR, pro-
nájem elektrické polohovací postele, pro-
nájem antidekubitní matrace aj. 

5. Seznam položek – doplatků  
k „běžné“ úhradě

U  SPSS je možné se setkat s  úhradami 
za „nadstandardní služby“ a nejrůznějšími 
„balíčky služeb“. Seznamy obsahují desítky 
různých položek, někdy i bez uvedení jed-
notkové ceny, doplatek je účtován souhrn-
ně. Klient musí často platit všechno, i když 
všechny činnosti (aktivity, programy, tera-
pie apod.) nevyužívá, nicméně argumen-
tem je – klient má tu možnost a je pouze 
na klientovi, co využije. 
Příklady doplatkových položek: klima-
tizované prostory, canisterapie, felinote-
rapie, audioterapie na  chodbách a  v  do-
mácnostech, vycházková zahrada v areálu 
zařízení, práce s knihou života – cesta k po-
znání klienta na základě vzpomínek a  fo-
tografií, možnost rozloučení se zesnulým 
v kapli, aromaterapie na chodbách a v do-
mácnostech, péče formou malých skupin – 
domácností, fitcentrum (posilovna) a celá 
řada dalších. 

6. Dvě smlouvy
První smlouva – smlouva o poskytování so-
ciální služby je uzavřena s  žadatelem (po-
kud nemá zákonného zástupce). Smlouva 
bývá uzavřena na maximální možnou část-
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ku, limit dle prováděcí vyhlášky je aktuálně  
455 Kč/den pobytu v zařízení, z toho je max. 
250 Kč za ubytování a max. 205 Kč za stravu. 
Součástí této smlouvy bývá také ujednání 
o  čerpání a  úhradě fakultativních činností 
na základě kterého může SPSS získat finanč-
ní prostředky nad rámec úhrady za ubytová-
ní a stravu hrazenou uživatelem služby.
Péče o  klienta je hrazena z  příspěvku 
na  péči, který celý náleží zařízení, které 
o klienta pečuje.
Druhou legální možností, jak může SPSS 
získat další finanční prostředky nad rámec 
zákonné úhrady, je uzavření smlouvy se 
třetí osobou o spoluúčasti na úhradě ná-
kladů v sociální službě. Což je plošně vy-
užíváno. Možnost uzavření druhé smlouvy 
(např. o nadstandardních službách apod.), 
je tak třeba považovat sice za nezakázanou 
z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
nicméně příčící se duchu zákona o sociál-
ních službách. Ten totiž zcela jednoznač-
ně chrání klienta, když explicitně definuje 
konstrukci úhrady za poskytované sociální 
služby, a to včetně stanovení maximálních 
částek. Toto „obcházení“2 si mohou SPSS 
dovolit nejčastěji s ohledem na místní ne-
dostupnost jiné vhodné sociální služby.

7. Moderní terapeutické postupy, vy-
cházející z nejnovějších vědeckých 
poznatků

Informační dokumenty SPSS mnohdy ob-
sahují „reklamní“ proklamace typu: řídíme 
se moderními terapeutickými postupy, 
vycházejícími z  nejnovějších vědeckých 
poznatků apod.
Příklady údajných nejnovějších vědeckých 
poznatků:
Odborný personál SPSS v péči a přístupu 
ke klientům používá metodu Validace Na-
omi Feil. Koncept validační terapie autor-
ka zpracovala v letech 1963–1980. 
Odborný personál SPSS v péči a přístupu 
ke klientům používá prvky Bazální stimu-
lace podle Prof.  Dr.  Andrease Fröhlicha. 
Autor koncept strukturoval v  roce 1975, 
od  roku 1980 je zaveden v  pedagogické 
praxi ve  vzdělávání dětí s  těžkým kombi-
novaným postižením a  také v  péči o  ně, 
od  konce 80. let se pak začal prosazovat 
v klinické intenzivní péči, později v 90. le-
tech také v péči o seniory.
Odborný personál SPSS v  péči a  přístupu 
ke  klientům používá Psychobiografický 
model prof.  E. Böhma. Z  období 70. let  
20. století pochází první zmínky o práci s bio- 

grafií, a to z odborných prací autora mode-
lu. Od 90. let 20. století je zahrnuta složka 
biografie do  ošetřovatelské dokumentace 
v geriatrické a gerontologické péči.
Takže shrnuto, jedná se o koncepty, meto-
dy a techniky staré několik desítek let, a ne 
nejnovější vědecké poznatky. Jsou i běžně 
používané ve VPSS, takže to není jen speci-
fikum SPSS ve smyslu nadstandardní péče 
nebo aplikovaní zvláštního individuálního 
přístupu ke klientovi. 

8. Nižší počet pracovníků v sociálních 
službách 

Je pochopitelně rozdíl, jestli má jeden pra-
covník v sociálních službách (ve 12hodino-
vé směně) na  starost 20 nebo 10 klientů. 
Čím větší počet klientů musí obstarat, 
tím méně času může každému z nich vě-
novat individuálně. Samozřejmě je nutné 
přihlížet i ke skladbě klientů, např. pokud 
převažuje na  oddělení skupina klientů 
vyžadující komplexnější péči (klienti ve 3. 
a 4. stupni závislosti – příspěvek na péči) 
a  druhu sociální služby např. domov se 
zvláštní režimem, kde je poskytování péče 
náročnější. Častou optimalizační metodou 
v SPSS se tak stává zaměstnání nižšího 
počtu pracovníků v sociálních službách, a 
to systémově nebo operativně v jednotli-
vých směnách.

9. Využívání pracovníků ze zahraničí 
pro přímou péči o klienty

Tento bod nemá žádnou souvislost s vál-
kou na  Ukrajině. I  když se to ve  značné 
míře týká pracovníků z Ukrajiny (zde popi-
suji stav před 24. únorem 2022), ale samo-
zřejmě i z  jiných zemí. Vzhledem k  tomu, 
že se tito zaměstnanci po 3 měsících mě-
nili, stávající odjeli zpět domů a noví přijeli, 
tak aby si vydělali co nejvíce, snažili se ma-
ximálně navýšit počet odpracovaných ho-
din (směn). Což v praxi znamenalo, že pra-
covali např. 10 dvanáctihodinových směn 
po sobě jdoucích, bez přestávky, pak násle-
dovala krátká přestávka, např. 2 dny a opět 
delší série směn, přímo po  sobě jdoucích. 
Pracovní přetížení se nutně musí odrazit 
v kvalitě odváděné práce, a to nekomentuji 
další rizikové faktory, např. bezpečnost prá-
ce apod. 

10. Ukončení smluvního vztahu ze 
strany klienta

Výpovědní lhůty jsou ve  smlouvě konci-
povány jako tříměsíční, přičemž, pokud 
chce klient ukončit smlouvu v SPSS např. 

dohodou, tak je po něm požadována úhra-
da za celou výpovědní lhůtu, a  to včetně 
příspěvku na  péči. Je jasné, že málokterý 
z klientů si to může dovolit zaplatit. V pod-
statě by musel platit ještě za pobyt v SPPS 
(kde už službu ukončil a ze zařízení odešel) 
a ve VPSS (kde uzavřel nový smluvní vztah 
a do zařízení nastoupil) by už platil aktuální 
úhradu, rovněž včetně příspěvku na péči. 
Nové zařízení nemůže klientovi držet 
volné místo několik týdnů. Tento způsob 
ukončování smluvního vztahu vytváří 
značnou komplikaci pro ukončení dosa-
vadního smluvního vztahu a využití mož-
nosti (za přijatelných podmínek) odejít ze 
SPSS do VPSS. 

Závěr
Soukromý sektor hraje v každém systému 
právě takovou roli, jakou mu v něm vymezí 
stát. Vzhledem k tomu, že nemůžeme mlu-
vit o tom, že potřeby občanů v nepříznivé 
sociální situaci jsou v České republice plně 
saturovány, a to zejména co se týká nedo-
statků lůžkové kapacity ve VPSS, mají SPSS 
značný prostor pro svoji činnost. 
Novela zákona o  sociálních službách 
z roku 2014 určila kraje zodpovědné za do-
stupnost a  financování sociálních služeb. 
V  praxi to znamená, že každý jednotlivý 
kraj plánuje a  rozhoduje o  financování 
své vlastní krajské sítě poskytovatelů so-
ciálních služeb. Tento moment je pro SPSS 
zlomový, protože kraj rozhoduje o  tom, 
zda soukromý poskytovatel bude moci 
čerpat veřejné dotace a  pokud ano, tak 
v jaké výši. Zde je potřeba korektně uvést, 
že podmínky pro čerpání dotací pro SPSS 
jsou komplikované, rozhodně obtížnější 
než pro VPSS a přístupy krajů jsou rozdílné.
Je zřejmé, že vyšší úhrady musí SPSS ně-
jakým způsobem pro klienty zdůvodnit, 
nicméně některé praktiky SPSS, zejména s 
odkazem na příklady v tomto článku uvede-
né, lze z právního hlediska označit za jedná-
ní vykazující znaky tzv. „zastřeného jednání“, 
v některých případech dokonce za jednání 
zjevně se příčící dobrým mravům. 
Maximální výše úhrady za pobyt a stravu 
činí od 1. 3. 2022 ve VPSS 13 841 Kč měsíč-
ně, (výpočet 455 Kč x 30,42 = 13 841 Kč). 
Rozhodně obecně neplatí teze, že klient, 
který měsíčně platí v  SPSS vyšší úhradu, 
tedy např. 20 000 Kč nebo 25 000 Kč, ale 
i  vyšší částku, tak dostává kvalitnější so-
ciální službu. 

PhDr. MILOŠ SLÁDEK, Ph.D., MSc.

1  Analýza segmentu sociálních služeb s akcentem na pobytové a ambulantní sociální služby pro seniory, 1. vydání, APSS ČR: Tábor, s. 96, 2021, ISBN 978-80-88361-11-4. 
2 Uvedená praxe SPSS naplňuje znaky obcházení zákona: „Zákon obchází ten, kdo těží z jeho slov proti jeho smyslu s cílem popřít účel zákonné úpravy.“ Dále viz ELIÁŠ, K. Porušení 

zákona oklikou: fraus legis facta v civilním právu. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.: Praha, roč. 157, č. 11, 2018, s. 897-921,  
ISSN 0231-6625.
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Založila jsem neziskovou společnost 
Novum Domicilium, z.ú. Spolu s  ro-

dinou a kamarády jsme se pustili do bu-
dování sociálních služeb podle mých 
představ.  
První velký střet s  realitou byla praktic-
ky absolutní nemožnost získat finance 
na  jeho rozjezd 
provozu sociální 
služby. Naše spo-
lečnost je tak zva-
ně zapsaný ústav 
a  zdejší bankovní 
sektor nemá pro 
takové případy 
onu patřičnou ko-
lonku – zkrátka nejsme ten pravý pod-
nikatelský projekt. Banky se hájily tím, 
že jsme pro ně, jako poskytovatelé so-
ciálních služeb, nejistý podnik. Byli jsme 
ve  třech bankách, přičemž šlo o  samé 
velké bankovní domy – Česká spořitelna 
apod. Sociální služby jsou pro ně ale bo-
hužel rizikovým sektorem. 
Peníze na  jeho rozjezd jsme nakonec 
přece jen získali. Jediným možným způ-
sobem bylo, abych zastavila vlastní dům. 
A do projektu jsme ještě vložili všechny 
své úspory.
Stavební úpravy krásného statku jsou 
dílem majitele objektu. Po proběhlé ko-
laudaci, schválení provozního řádu Stát-
ním zdravotním ústavem v  Kutné Hoře, 
splnění podmínek registrace sociálních 
služeb (domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem a  odlehčovací služ-
by) bylo zapotřebí prostory vybavit ná-
bytkem a  dalšími nutnými pomůckami, 
což už se odehrávalo v režii naší společ-
nosti. A to jsme se pohybovali v řádech 
milionů korun, protože naši klienti po-
třebují kvalitní a  často i  speciální vyba-
vení, na  kterém jednoduše není možné 
šetřit. 
Náš nový domov jsme slavnostně otevře-
li 1. 9. 2019 a přijali první klientku. Za 3 
roky fungování našimi službami prošlo 
85 klientů. Nejstarší klientce bylo 103 let, 
nejmladší klientce je 47 let. 
Jsme malé pobytové zařízení pro 25 kli-
entů. Mezi klientem a personálem vzni-

ká vztah, který je až na výjimky většinou 
ukončen úmrtím klienta. Proto je péče 
o klienty v sociálních službách velmi vý-
znamná, ale současně také nejobtížnější 
v naší práci. Pokud si přeje klient ukončit 
smlouvu o  poskytování sociálních slu-
žeb, je mu to umožněno bez jakýchkoli 

sankcí na základě ustanovení ve Smlou-
vě o poskytování sociální služby.
Snažíme se..., poskytujeme individuální 
péči, paliativní péči. V  našem domově 
jsme doprovodili na poslední cestu dva-
advacet klientů.
Pracujeme mimo jiné s  životním příbě-
hem klienta, metodou validace, bazál-
ní stimulace. Pravidelně k  nám přijíždí 
praktický lékař, psychiatr. Nejsou u  nás 
totiž výjimkou klienti, které v  jiných za-
řízeních se zvláštním režimem označili 
jako „sice dementní, ale moc běhavé a po-
hyblivé, tudíž nevhodné do jejich zařízení.“
Ano, jsme SPSS (soukromý poskytova-
tel sociálních služeb). Nejsme zařazeni 
do krajské sítě poskytovatelů, Asi proto, 
že – jak mi bylo řečeno jednou minis-
terskou úřednicí v loňském roce – „nej-
sou zařízení našeho typu potřeba. Míst je 
dostatek a  nové domovy jsou zbytečné. 
V  případě nedostatku se navýší místa 
ve  stávajících velkých zařízeních, která 
jsou státní. Žádné soukromé subjekty nej-
sou potřeba.“ 
Pro sociální služby s  lůžkovou kapaci-
tou se maximální výše dotace stanoví 
jako průměrné celkové měsíční náklady 
na  jedno lůžko, vychází se z  průměr-
ných měsíčních nákladů na  jedno lůžko 
v  rámci žádostí o  dotace PpA (služby 
v  krajských sítích soc. služeb) na  rok 
2022 dotace na  1 lůžko na  1 měsíc do-
mova pro seniory činí 50 926 Kč, domo-
va se zvláštním režimem činí 57  110 Kč 

a  odlehčovací službu  
51  020 Kč. (https://www.
mpsv.cz/web/cz/vyhlaseni-mimoradne-
ho-dotacni-rizeni-mpsv-pro-rok-2022).
Náklad na  lůžko jsme si s  paní účet-
ní v  našem domově již v  loňském roce 
spočítali na průměr cca 33 000 Kč v do-

mově pro seniory 
a  v  domově se 
zvláštním reži-
mem na 35 000 Kč  
za měsíc, aby byly 
pokryté veškeré 
provozní náklady 
včetně platů za-
městnanců, po-

kud chceme poskytovat kvalitní sociál-
ní služby. Když připočteme příspěvek 
na  péči, nákladu určeného pro dotaci 
nedosáhneme. Odlehčovací služba se 
odvíjí od potřebnosti péče, maximum je 
1 650 Kč na den. Ani zde nejsme na úrov-
ni státem „stanovené ceny“. 
Tyto ceny jsou u nás konečné. Neprakti-
kujeme různé příplatky za aromaterapii, 
bazální stimulaci. Ani si u  nás nemusí 
pozůstalí připlácet za možnost rozloučit 
se se svým blízkým… Nenabízíme klien-
tům posilovnu, ale individuální procház-
ky bez příplatku. Nenabízíme žádné ba-
líčky služeb. Rozsah péče je jasně daný 
a s rodinami klientů přesně vyspecifiko-
vaný, domluvený a odsouhlasený.
Počet pracovníků se v  našich službách 
řídí individuálními potřebami klien-
tů a  komplexností péče. Během dne 
poskytuje péči 20–25 klientům 1 vše- 
obecná sestra, 4 pracovníci v sociálních 
službách, v  noci 1 všeobecná sestra  
a 1 pracovník v sociálních službách.
Myslím si, že měřítkem poskytnuté péče 
mezi VPSS (veřejným poskytovatelem 
sociálních služeb) a  SPSS (soukromým 
poskytovatelem sociálních služeb) by 
měla být kvalita poskytované péče a ne 
její objem „odklikaný“ čtečkou do  pro-
gramu…

LENKA SELINGER HASNEDLOVÁ
zakladatelka NOVUM DOMICILIUM z. ú.

https://www.domovkarlov.cz

Měla jsem jeden velký sen, který se mi splnil v roce 2018, kdy mě kolega a kamarád 
seznámil s člověkem, který přebudoval hospodářské stavení na místo, které splňo-
valo veškeré podmínky pro poskytování sociálních služeb. Po první návštěvě jsem 
si dovedla představit, že je to přesně to místo, kde chci svůj sen realizovat, ačkoliv 
byl statek ještě ve špatném stavu. 

SNY SE MUSÍ PLNIT...

Všechny naše sny se mohou stát  
skutečností, pokud máme odvahu  

je následovat.
W a l t  D i s n e y
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Na slavnostním večeru, který se odehrál  
4. října v krásných industriálních pro-

storách Brickhausu Dolní oblasti Vítko-
vic, převzal ocenění Křišťálový kamínek 
z  rukou náměstka hejtmana Moravsko-
slezského kraje Jiřího Navrátila ředitel 
ostravského Čtyřlístku PhDr.  Svatopluk 
Aniol. V  třicetileté historii Čtyřlístku to 
bylo poprvé, kdy byla organizace jako 
celek poctěna tímto oceněním. Ost-
ravský Čtyřlístek prošel zejména 
v  posledním desetiletí velkými 
transformačními změnami, díky 
nimž se podstatně zkvalitnily ži-
votní podmínky klientů organiza-
ce. Ta patří v životě města Ostravy 
a  celého regionu nejen k  nejlep-
ším a  největším poskytovatelům 
sociálních služeb, ale výrazně se 
zapojuje i  do  kulturního a  spole-
čenského dění bohatými aktivita-
mi klientů organizace, ať již jsou 
to koncerty, výstavy výtvarných 
prací, spolupráce s  jinými organi-
zacemi a  institucemi města nebo 

celostátní i  mezinárodní úspěchy spor-
tovců ostravského Čtyřlístku. 
Kromě této organizace byly na  slavnost-
ním večeru ve vítkovickém Brickausu oce-
něny další čtyři osobnosti a  organizace 
z České republiky: Zuzana Tvrdá, handica-
povaná překladatelka a  sportovkyně, jež 
poskytuje služby rodinám dětí s autismem, 
jejich blízkým, i odborné veřejnosti; vyni-
kající hudební pedagog a muzikoterapeut 

Lidové konzervatoře a Múzické školy v Os-
travě Mikuláš Ďurko, Rodinné integrační 
centrum Pardubického kraje, poskytující 
sociální služby pro rodiny s dětmi a osoby 
s  poruchami autistického centra a  pra-
covníci dětské Jednotky intenzivní péče 
Městské nemocnice Ostrava, která se snaží 
poskytovat svým dětským pacientům kva-
litní, profesionální a přívětivou péči.    
Tuto událost zastřešovala Asociace Tri-

gon jako hlavní organizátor Evrop-
ských dnů handicapu v  Ostravě, 
podporovaných statutárním měs-
tem Ostrava a  Moravskoslezským 
krajem. Mezi hosty večera byli ná-
městci hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje Jiří Navrátil a Lukáš Curylo, 
náměstek primátora města Ost-
ravy Zbyněk Pražák a řada dalších 
osobností a zahraničních delegací, 
spojených s  historií a  současností 
Evropských dnů handicapu. 

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: JIŘÍ ZERZOŇ

Významné ocenění obdržel ostravský Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením v rámci 
letošního XXX. ročníku Evropských dnů handicapu, jež se ve dnech 4.–6. října 2022 konaly v Ostravě. Je-
jich součástí jsou každoročně kromě odborných konferencí i předávání prestižního ocenění  Křišťálový 
kamínek pro osobnosti a organizace, výrazně pomáhající lidem, kteří naši pomoc potřebují. 

Prestižní ocenění pro ostravský Čtyřlístek 

Ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, přebírající ocenění Křišťálový kamínek z rukou náměstka 
hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila. 

Právně závazné stanovisko vždy musí 
poskytnout tvůrce zákona, tedy 

v  tomto případě MPSV. Z  právní normy 
(zákona o sociálních službách v platném 
znění) lze dovodit, že služba stravování 
v  pobytových zařízeních sociálních slu-
žeb musí splnit podmínku nejméně tří 
denních jídel. Jde tedy povinnost posky-
tovatele i odběratele. Při sníženém počtu 
jídel by nebylo možné splnit podmínku 
bezpečného poskytnutí služby (jednalo 
by se o nedostatečnou dávku stravy a tím 
i  o  poškození oprávněných zájmů, ale 
i zdravotního stavu klienta).
Zdražování potravin a nutnost vejít se 
do  vyhláškou stanovené výše úhrady 
způsobuje problémy v  přípravě stra-

vy. Jak připravit jídlo, aby i  tak mělo 
správnou nutriční hodnotu?
Zvyšování nákladů je zejména ve  vazbě 
na  výši inflace podkladem pro navýšení 
ceny za poskytovanou službu (a v mnoha 
zařízeních se tak již stalo). 
Opravdu kvalifikovaný přístup k této pro-
blematice je ovšem širší a  je bezesporu 
možný (a vhodný), ale vyžaduje odborné 
zhodnocení stávajících nákladů na  stra-
vování, a to s revizí surovinových a odbě-
ratelských parametrů. Zdražování potra-
vin je také odlišné v různých komoditách. 
Současná situace je tedy i vhodným pod-
nětem k  restrukturalizaci stávajícího stra-
vovacího systému. Např. z evidence zbytků 
lze dobře dovodit, co je nadbytečné, či ne-

oblíbené. Tato jídla či receptury následně 
upravit, či vyřadit. Ekonomicky výhodné je 
zohlednit suroviny kvalitní nad méně kva-
litními (s větším odpadem). 
Dalším důležitým krokem je zpracování 
surovin optimálním způsobem (který šet-
ří jak energii, tak i použité suroviny) – na-
příklad plné využití možností moderních 
technologií (například konvektomatů), 
včetně noční úpravy mas. 
Jde o velmi široké a komplexní zhodno-
cení, vyžadující nejen kvalifikaci nutriční, 
ale i ekonomickou a potravinářskou. Tak-
to vybavených odborníků je jen málo, ale 
v  případě skutečného zájmu o  řešení je 
možné se na mne obrátit. 

(red.)

Redakce se setkala s případy, kdy v pobytových zařízeních si uživatelé odhlašují 
stravu, např. večeře, i když jsou v domově přítomni. Zřejmě tak chtějí šetřit. Zda 
je tak ohrožen zdravotní stav klienta a jak má zařízení postupovat, jsme se zeptali 
PhDr. Tamary Starnovské, odborné konzultantky systémů nutriční péče. 

Cesty k úsporám ve stravování 

Z D OMOVA



příležitost je pro mě i  tak trochu experi-
mentální projekt... Těší mě však, že mo-
hu pomoci. Je to zajímavá práce a myslím 
i docela úspěšná. 

Sám jste kdysi studoval hru na flétnu 
na této škole, věnující se uměleckému 
vzdělávání lidí se zdravotním postiže-
ním. Jak jste jako dítě vnímal toto pro-
středí? Co vás formovalo?  
Přestože jsem sám netrpěl žádným zdra-
votním postižením, myslím, že vzdělávat 
se na  takové škole byla opravdu dobrá 
věc. Nejen proto, že se kolem mě pohy-
bovaly další děti, které byly „jiné“ – zdra-
votně i mentálně postižené, já to vnímal 
jako něco přirozeného. Vždyť ani sám 
pojem „normálnosti“ nelze jasně defi-
novat. Co je vlastně normální? Jako dítě 
jsem si uměl uvědomit, že kolem nás ži-
jí také lidé s handicapem. Měl jsem me-
zi nimi spoustu přátel, dokonce i  můj 
dlouholetý vynikající učitel Mikuláš Ďur-
ko má zdravotní handicap – velmi špat-
ně vidí. I když jsem už dávno absolvoval, 
přesto jsme spolu stále v kontaktu. Tihle 
lidé zároveň nikdy nechtějí, aby je někdo 
litoval. Dali mi velmi zdravý náhled na ži-
vot. Lidové konzervatoři a Múzické ško-
le vděčím za mnohé: nejen osobnostně, 

ale i  profesně. Moc se mi také líbilo, že 
tady nikdo na  nikoho takříkajíc „netla-
čil“. Při výuce se postupovalo pomalu, 
nepociťoval jsem žádný nátlak, žádné 
nucení. To byl skvělý přístup. Když jsme 
se školou jezdili na  letní tábory, býval 
jsem tam jediný, kdo nebyl postižený. 
Byl jsem v podstatě takový outsider na-
opak! Vzpomínám na  tu dobu s  láskou, 
a když se se svými pedagogy nebo spo-
lužáky potkávám, stále si máme co říct. 
A je opravdu úplně jedno, jestli je někdo 
handicapovaný, nebo ne...  

V tom byl také původní záměr kon-
certů Všechny barvy duhy: naučit ve-
řejnost vnímat fakt, že mezi světem 
talentovaných lidí se zdravotním po-
stižením a lidí zdravých, není až tak 
velký rozdíl…
Ano, vždyť když se zamyslíte nad tím, 
co je umění, není to jen o  tom, že se 
musím něco naučit, zvládnout řemes-
lo, mít nějakou fyzickou dispozici, ať už 
se to týká hudby nebo třeba výtvarné-
ho umění. Není to jen nějaká mechanic-
ká záležitost, ale je to také o schopnosti 
vyjádření. Vidíme to třeba u výtvarných 
prací, jež vytvořili lidé se zdravotním po-
stižením, kteří zcela postrádají jakékoliv 
umělecké vzdělání, ale chtějí a umějí se 
vyjádřit. Není v tom žádná umělost, žád-

ná manýra a přece nás jejich díla dokáží 
oslovit.     

Vy sám píšete texty k písním, skládáte 
i vlastní hudbu. Co bylo prvotním im-
pulsem k vaší písňové tvorbě? 
Přišlo to tak nějak přirozeně, už od ma-
lička jsem si psal vlastní písničky a sklá-
dal básničky. Prvotním podnětem by-
ly nejspíš básně, které psal můj otec. To 
mě velmi inspirovalo. Dalším impulsem 
byly písničky Karla Kryla. Moc se mi líbi-
ly, stejně jako později poezie Vítězslava 
Nezvala. Text jeho básně o pěti zpěvech 
Edison mě naprosto uchvátil. 
Hudbě jsem se věnoval od tří let. V hu-
dební škole jsem hrál na zobcovou flét-
nu, ale velmi brzy jsem chtěl sám im-
provizovat a něco skládat. Komponovat 
jsem začal už v dětství na počítačovém 
programu – hodně se mi líbila myšlen-
ka být skladatelem. Viděl jsem Forma-
nův film Amadeus a  fascinovaly mě ty 
hudební partitury a krása notového zá-
znamu... V jedenácti letech už jsem měl 
první kapelu a psal svoje písničky.

Před jedenácti lety jste založil svou do-
provodnou kapelu MACH, se kterou 
koncertujete dodnes a společně jste 
natočili několik autorských alb. Čas-
to také spolupracujete s Janáčkovou 
filharmonií Ostrava. Jak vnímáte tuto 
spolupráci?    
V  roce 2018 jsme s  Janáčkovou filhar-
monií společně nahráli úspěšné vánoč-
ní album Hallelujah Vánoční písně a ko-
ledy, které pak v pražském Jazz Docku 
pokřtila herečka Hana Maciuchová. Ale 
počátky vzájemné spolupráce s  Janáč-
kovou filharmonií jsou mnohem star-

Dokončení ze str. 1

Strana 8V.  I .  P.

MARTIN  CHODÚR, 
JAK HO (MOŽNÁ) 

    NEZNÁME...
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ší. Společné koncerty připravujeme 
i do budoucna. Je to pro mne vždy vel-
ká radost a čest. 
Kapelu MACH tvoří výborní profesioná-
lové. Ve  spolupráci s  kapelou jsem na-
hrál čtyři autorská alba – to poslední se 
jmenuje Tisíc a  jedna noc a  vyšlo loni 
na podzim. Letos v říjnu vznikla ve spo-
lupráci se slovenských hudebním sklada-
telem Martinem Králem píseň Půlnoční 
sonáta, která již zní v rádiích, a ke které 
jsme také natočili z  části animovaný vi-
deoklip. 

Spolupracoval jste a stále spolupracu-
jete s řadou známých umělců – zpěvá-
ků i muzikantů. Písničky s vašimi texty 
zpívali Karel Gott i Hanka Zagorová, 
vystupoval jste s Lucií Bílou, Danem 
Bártou, Petrou Janů, Leonou Machál-

kovou a mnoha dalšími... Kdo na vás 
zapůsobil nejsilněji – profesionálně 
i lidsky?  
Mohu říci, že všichni byli známí a talen-
tovaní. Ale také, že čím byli talentovaněj-
ší, tím byli skromnější a pokornější. Tako-
vý byl třeba Karel Gott – velmi chytrý 
a zároveň srdečný. Když jsme spolu u něj 
na Bertramce skládali píseň, přes svůj věk 
chtěl mít stále přehled a přicházet s ně-
čím novým, co by zaujalo i mladší gene-
race... Podobný zážitek jsem měl třeba  
i s  Petrem Jandou, který je také stále vel-
mi oddaný tomu, co dělá. Zažil jsem ho, 
když čekal v šatně na své vystoupení, ale 
pořád měl kytaru v  ruce a  musel na  ni 
něco hrát, protože mu to zkrátka nedalo. 
Je velice inspirující, jak tito umělci mají 
muziku rádi, nemohou bez ní být. Tako-
vou zkušenost mám však i  se svým vy-
sokoškolským učitelem, doc.  Tomášem 
Novotným z  Ostravské univerzity, který 

pořád něco píše, skládá nové polyfonie 
nebo kánony, i když by už nemusel, ale 
nedá mu to...   

A jakou vizi pro nejbližší budoucnost 
máte vy sám?
Především chci pokračovat ve  studiu – 
postupovat a  filozoficky zjišťovat, jak 
málo toho vím. A  také se věnovat hud-
bě. Zatím se rodí plán na  nové autorské 
album: chtěl bych jít trochu jiným, spíše 
šansonovým směrem. Stal se ze mě (pa-
radoxně) autor šansonů pro jiné zpěváky, 
ale chtěl bych psát i pro sebe hlubší tex-
ty, méně popové, než byly ty předchozí. 
Chtěl bych, aby to byly současné šansony, 
avšak zároveň navazovaly na  francouz-
skou tradici. Jak to nakonec dopadne, to 
zatím nevím... 

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: archiv Martina Chodúra  

a WERNER ULLMANN

P R O C V I Č M E  S I  M O Z E K !  (skrývačky pro vás i vaše klienty)
Dokážete v následujících větách objevit příjmení současných i bývalých českých zpěvaček, zpěváků a písničkářů?

1. Aktivistka vběhla do galerie nahá, lakem 
postříkala obraz a přilepila se ke zdi.

2. Neměl byste své problémy řešit na úkor 
někoho, kdo s nimi nemá nic společné-
ho.

3. Potřebuji si nutně koupit nějaký klo-
bouk nebo bekovku.

4. Vytáhl z  kapsy umolousaný notes  
a říkal mi nemravné vtipy, co tam měl 
zapsané.

5. Když konečně napadne sníh, Eger o Vá-
nocích navštívíme zcela určitě.  

6. Sekanou jsme zbaštili už v  podvečer, 
noc, kámo, asi strávíme o hladu.

7. Mnozí mají jako domácího hlídače psa, 
mně střeží domeček aligátor.

8. Libereckou pobočku povede od  příští-
ho měsíce jablonecká ředitelka.

9. Pozor, tady je na záhonu také kopr, oko-
pávejte zeleninu opatrně.

10. Tohle že vypijete za jeden večer, no chci 
to vidět!

11. Vytáhla z kádě deček pár, pak mi je pře-
dala jako dar.

12. Uměl výborně hrát na fagot, trubku, ba-
njo, housle a klavír.

LUBOŠ ČEJKA 

Řešení: 1 – Hála, 2 – Korn, 3 – Bobek, 4 – Tesařík,  
5 – Hegerová, 6 – Černocká, 7 – Zíma, 8 – Neckář,  
9 – Prokop, 10 – Černoch, 11 – Dědeček, 12 – Gott.
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Co vlastně sociální služby trápí, štve, paralyzuje, ohrožuje, rozkolísává, přináší 
pocity nestability, zvyšuje nejistotu a leckdy je příčinou vyhořívání lidí, slušných od-
borníků třeba i na straně zřizovatelů a zakladatelů, lidí z byznysu, kteří do toho jdou nejen kvůli 
ziskům? A také ti, kteří mají na mysli především slušný život našich klientů a v práci pro naše „ba-
ráky“, dělají maximum, také potřebují alternativu, mají potřebu sdílet. Ano, pečovatelky, sestry, 
provozáci, šoféři, pradleny, kuchaři, uklízečky, údržbáři a jiní, kteří nejsou „manažery“, potřebují 
otevírat témata, která patří právě do HYDE PARKU. 

Podělím se dneska s  vámi tedy o  pří-
běhy „několika baráků“ (pardon za ten 

výraz, ale v  tomhle případě to opravu 
sedí) a vy kteří mne znáte, tak víte, že moje 
sdělení, setkání, semináře a  workshopy 
jsou plná praktických příkladů, zkušeností, 
odkazů, vzpomínek a  reakcí na  poměrně 
dlouhou praxi v sociálních službách v naší 
zemi.

V  posledních několika letech jsem měl 
možnost působit v domově, který neměl 
valnou pověst a  zadání zřizovatele bylo 
jasné. Prostě to nějak celé dát do  kupy. 
Z  pohledu těch dvou a  půl let zpátky 
musím říct, že se celá řada věcí povedla. 
Nové výtahy, nový vedoucí tým, internet 
v  celém baráku, vykazování péče v  PC, 
nárůst úhrad za odbornost 913, nové pra-
covny pečovatelek, veřejná WC, prostory 
pro volnočas klientů, nové šatny zaměst-
nanců a celá řada nápadů byla rozpraco-
vaná. A najednou někdo přišel a všechno 
to vypnul, přestřihl „hlavní vedení“ a ba-

ráky jsou v nejistotě. Skvělých 50 kolegů 
a  kolegyň dokonce podepsalo a  poslalo 
petici zřizovateli, že s tím nesouhlasí. No 
stalo se!! Musí se jít dál! Nemá cenu se vra-
cet k tomu, co bylo a jaké to mělo příčiny, 
ale komentovat a  říct, před čím bychom 
se měli mít na pozoru, je jistě dobré. Dost 
možná vaši zřizovatelé a zakladatelé mají 
vůči vám silnější pozici a máte (tam naho-
ře) odborníky, metodiky, kteří vám říkají, 
jak postupovat, a to v mnoha oblastech.  
Nebo si častěji musíte poradit sami? Jako 
v době dvouletého souboje s Covidem. 

To, co bylo, je pryč a rychle se zapomíná. 
Do popředí se derou různé vlivy, ekono-
mické, dost možná také politické nebo 
mediální. A  tak ten barák, kde se za  po-
sledních pět let vystřídali čtyři ředitelé/ře- 
ditelky dostal další zásah. Stane se třeba, 
že se zahájí veřejnosprávní kontrola a ře-
ditele odpískají bez toho, aby si třeba po-
čkali na závěr oné kontroly. A ten závěr je 
nakonec velice korektní, až subtilní: pro-

školte, doplňte, dodržujte... Nedostanete 
příležitost dokončit věci, na  kterých tvr-
dě maká celý (úplně nový) vedoucí tým. 
„Vaši“ lidi se obávají, co bude dál, ptají se, 
nevěří, nechápou.

Současně je třeba ale také počítat s  vli-
vem lidí tzv. toxických, kteří třeba odešli, 
dali výpověď nebo se vzdali svých pozic 
a  začnou říkat, co všechno bylo špatně, 
ovšem sami nikdy jaksi nepřijali novou 
strategii baráku, nechali se slušně zaplatit, 
ale spíše dělali zle. Občas také chodí ano-
nymní dopisy a ty bývají bedlivě zkoumá-
ny, co je, může, nebo možná byla pravda. 
Anonymy se do  koše nehážou a  záhy se 
třeba ukáže, že šlo o  něčí komplot, sou-
kromý nebo pracovní. Prostě negativní 
vnější i vnitřní vlivy. Je třeba s nimi počítat 
a vždycky raději s tou horši variantou. 

U  nás jsme měli na  prvním místě klienta 
a  většina věcí, která se udělala, klientům 
slouží. Vždycky jsme se ptali, co z  toho 
bude mít klient? Hned na  druhé straně 
byli zaměstnanci. Jednoduchá strategie, 
žádná věda. Ničeho nelitujeme, spousta 
věcí se povedla a  jsme optimisti. Moc si 
přejeme, aby se na  straně „těch nahoře“ 
objevil větší zájem, aby tam byli lidi, kteří 
se budou cítit zodpovědní za to, jak sociál-
ní služby v území fungují, a nezajímali se 
jenom, jak na službách ušetřit nebo jak se 
mediálně zviditelnit, a  zejména aby tam 
byli odborníci na kvalitu péče, ošetřovatel-
ství, metodiky a  vedení lidí. Potom bude 
možné v našich službách najít další velký 
potenciál a zdroje. 

JAN SEMBDNER
sembdner@centrum.cz

 Ž Á D N Á  V Ě DA :  KLIENT 
NA PRVNÍM MÍSTĚ,

ZAMĚSTNANCI
NA DRUHÉM

Děkujeme vám 
za spolupráci v uplynulém roce 
a do roku 2023 přejeme mnoho štěstí,  
zdraví a osobních i pracovních úspěchů!

MK MARKET
Váš dodavatel inkontinenčních  
pomůcek a zdravotnického materiálu
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Ohlédnutí za činností  
pracovní skupiny MPSV  
k LGBTI+ klientele  
v sociálních službách 

VÝZKUM

Zástupci a  zástupkyně poskytovatelů 
sociálních služeb, LGBTI+ organizací, 
výzkumnice a výzkumníci z univerzit vy-
tvořili v  rámci projektu několik různých 
materiálů. Nejdříve provedli výzkum 
a  zmapovali postoje sociálních služeb 
k  práci s  LGBTI+ klientelou. Shrnující 
zpráva z tohoto šetření je uvedena pod 
odkazem v oddílu Výstupy klíčové akti-
vity 7 na webu projektu http://rsss.mpsv.
cz/projekt/vystupy-a-dokumenty/.

BROŽURA 

Dalším materiálem je brožura Sociální 
služba přátelská k  LGBTI+ lidem, která 
je určena především zaměstnankyním 
a  zaměstnancům v  sociálních službách 
a  dalších pomáhajících profesích, dále 
studentkám a studentům oboru sociální 
práce i širší veřejnosti. Vznik této brožu-
ry byl inspirován zahraniční praxí. Jejím 
cílem pak je osvětlit, proč je v prostředí 
sociálních služeb důležitá znalost speci-
fik života LGBTI+ lidí a ukázat, jak může 
vypadat sociální služba, která je k těmto 
lidem přátelská – co má při poskytování 
služeb zohledňovat, splňovat a  přede-
vším to, jaké benefity může respektující 
přístup (nejen) LGBTI+ klientům a klient- 
kám přinášet. Brožura dále objasňuje, 
jak naopak neznalost těchto specifik 
a  neporozumění životnímu kontextu 
LGBTI+ lidí může vést k  byť nechtěné-
mu, ale nevhodnému zacházení či dis-
kriminaci. Popisuje také důvody, proč 

jsou LGBTI+ lidé v  sociálních službách 
často „neviditelní“. Brožura se opírá 
o životní příběhy skutečných lidí – z řad 
klientely i  veřejnosti, aktuální vědecké 
poznatky a  výsledky výzkumů z  české-
ho prostředí. Druhá, praktičtější část 
brožury obsahuje šest oblastí (Jednání 
se zájemkyněmi a zájemci o službu; Bez-
pečí a  jistota klientů a  klientek; Úprava 
materiálů a užívaného jazyka; Adekvátní 
úprava prostor; Propojení s  LGBTI+ ko-
munitou; Podpora LGBTI+ zaměstnan-
kyň a  zaměstnanců). Její součástí jsou 
i  tzv. kritéria férové a  inkluzivní sociální 
služby. S jejich pomocí si mohou služby 
provést analýzu, jak inkluzivní vůči LGB-
TI+ lidem jsou, a zmapovat možnosti, jak 
případně dál své kulturní kompetence 
v této oblasti zvyšovat. 

KRITÉRIA FÉROVÉ A INKLUZIVNÍ 
ORGANIZACE

Kritéria a  jejich zavádění byly pilotně 
ověřeny v  praxi šesti vybraných soci-
álních služeb. Služby byly do  pilotáže 
vybrány tak, aby byly co nejrůznější jak 
z  hlediska typu a  formy, tak cílové sku-
piny. Různorodost byla také v míře zku-
šeností práce s  LGBTI+ klienty a  klient-
kami, nicméně již před pilotáží všechny 
služby již určitou část kritérií naplňovaly 
v  rámci běžného provozu. Samotná pi-
lotáž trvala necelý rok. V  rámci trans-
formace během pilotáže se službám 
nejlépe podařilo implementovat kritéria 
z  okruhu „Propojení s  LGBTI+ komuni-
tou“ a  vytvoření podpůrného prostředí 

pro klienty a  klientky při coming outu. 
Naopak největší výzvou pro služby byla 
transformace dokumentace a  materiá-
lů služby tak, aby byl jazyk respektující 
a inkluzivní, a to zejména z toho důvodu, 
že se jedná o časově velmi náročný úkol. 
Všechny služby však vyjádřily u veskrze 
všech kritérií chuť postupně je imple-
mentovat, pouze v delším časovém hori-
zontu. Zástupkyně dvou z těchto organi-
zací se staly členkami pracovní skupiny 
v  poslední fázi vytváření metodiky pro 
transformaci do LGBTI+ přátelské služby. 

METODIKA

V současné době vzniká poslední z ma-
teriálů pracovní skupiny, který navazu-
je na  její předchozí aktivity a  zároveň 
reflektuje poznatky získané z  pilotáže. 
Jedná se o  metodiku, která má být ja-
kýmsi „návodem“ pro sociální služby. 
Bude podpůrným materiálem, o  který 
se služby mohou opřít při zavádění kul-
turně kompetentní a respektující práce 
do  každodenní praxe. Jednotlivá (pilo-
táží ověřená) kritéria zde budou popsá-
na podrobněji a  budou zde uvedeny 
tipy, jak a v jaké míře je naplňovat. 

Všechny tyto výstupy najdete 
po ukončení projektu na jeho výše 
uvedených webových stránkách.

LGBTI+ - zkratka zastřešující osoby nevětšinové 
sexuální orientace nebo genderové identity, při-
čemž L = lesby, G = gayové, B = bisexuální osoby 
a T = transgender osoby, I = intersex osoby, 
znaménko + reprezentuje další možné identity

Pracovní skupina vznikla na základě požadavků z praxe. Je součástí projektu „Rozvoj systému  
sociálních služeb“ a zabývá se doposud opomíjenou skupinou LGBTI+ klientů a klientek v so- 
ciálních službách. Po ukončení působnosti pracovní skupiny v prosinci 2022 budou na stránkách 
projektu všem zájemcům a zájemkyním k dispozici materiály podporující kulturně kompetentní  
a inkluzivní práci s LGBTI+ lidmi.

Evropská unie
Evropský sociální fond
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ŠE T ŘENÍ  K VALI TA V ÝKONU SOCIÁLNÍ  PR ÁCE V  ČR: 

SPOKOJENOST V PROFESI  
SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ  
PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH

V létě letošního roku proběhlo historicky první dotazníkové šetření zabývající se zevrubně kvali-
tou výkonu sociální práce ve všech oblastech, kde je v České republice sociální práce realizována. 
Online dotazník byl adresován všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, kteří v době sběru dat 
tuto profesi aktivně vykonávali. Celkem jich dotazník vyplnilo 1774 a velmi jim za to děkujeme. 
Dotazníkové šetření bylo realizováno Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA) jako 
součást výzkumného projektu „Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení 
a provedení prvotní evaluace“1. 

1  Řešení tohoto projektu bylo finančně podpořeno institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 
2018 – 2022.  

V tomto příspěvku přinášíme vybrané 
výsledky speciálně pro oblast výko-

nu sociální práce v  prostředí sociálních 
služeb. Tento datový podsoubor tvoří 
871 respondentů, což je 13 % z odhado-
vaného počtu sociálních pracovníků pů-
sobících v  sociálních službách. Z  široké 
palety témat, která dotazník pokrýval, 
se budeme věnovat jednomu z  nejpal-
čivějších, a  sice spokojenosti sociálních 
pracovníků a  pracovnic v  jejich profesi. 
Liší se spokojenost podle toho, zda pů-
sobí v  pobytové, ambulantní či terénní 
sociální službě?

MZDOVÉ OHODNOCENÍ

Jedním z  prvků, který přispívá obecně 
k  pohodě a  spokojenosti pracovníků, 

je mzdové či platové ohodnocení jejich 
práce. Sociálních pracovníků jsme se 
zeptali, nakolik považují své současné 
platové/mzdové ohodnocení za  uspo-
kojivé vzhledem k nárokům, které jsou 
na  ně kladeny v  souvislosti s  výkonem 
jejich práce. Z  grafu 1 je naprosto 
zřejmé, že sociální pracovníci pova-
žují své platové podmínky většinově 
za  nevyhovující. Největší rozpor mezi 
nároky své práce a  jejím finančním 
ohodnocení pak vnímají sociální pra-
covníci působící v  terénních sociálních 
službách, neboť 75,5 % z nich ho pova-
žuje za spíše či rozhodně neuspokojivé. 
Naproti tomu relativně nejméně ne-
spokojených je v pobytových službách 
– 55,8 %. Nicméně i toto je velmi vysoké  
číslo.

POCIT USPOKOJENÍ Z VYKONANÉ 
PRÁCE

Dalším aspektem celkové spokojenosti 
v  profesi je to, pokud pracovníci vidí 
ve  své práci smysl a  práce jim přináší 
uspokojení. Výsledky našeho dotazní-
kového šetření ukazují (viz graf 2), že 
bez ohledu na  právě popsanou tristní 
situaci v  odměňování, většině (70,5 %) 
sociálních pracovníků pracujících v  so-
ciálních službách jejich každodenní 
práce uspokojení přináší. Nerozhoduje 
přitom příliš, ve které z forem poskyto-
vání působí. Tyto výsledky jsou v  sou-
ladu s  jinými národními i  zahraničními 
studiemi, které hovoří o tom, že stimul 
či motivace, která přivádí lidi k  profesi 
sociální pracovník, je zejména vnitřní, 

Šetření Kvalita výkonu sociální práce v ČR: spokojenost v profesi sociálních pracovníků působících 
v sociálních službách 

Jana Havlíková, Olga Hubíková, Robert Trbola 

V létě  letošního  roku proběhlo historicky první dotazníkové  šetření  zabývající  se  zevrubně  kvalitou 
výkonu sociální práce ve všech oblastech, kde je v České Republice sociální práce realizována. Online 
dotazník byl adresován všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, kteří v době sběru dat tuto profesi 
aktivně vykonávali. Celkem jich dotazník vyplnilo 1774 a velmi jim za to děkujeme. Dotazníkové šetření 
bylo  realizováno  Výzkumným  ústavem  práce  a  sociálních  věcí  (RILSA)  jako  součást  výzkumného 
projektu  „Kvalita  výkonu  sociální práce  v  ČR –  vytvoření metodiky hodnocení  a provedení prvotní 
evaluace“ 1.  

V tomto příspěvku přinášíme vybrané výsledky speciálně pro oblast výkonu sociální práce v prostředí 
sociálních služeb. Tento datový podsoubor tvoří 871 respondentů, což je 13 % z odhadovaného počtu 
sociálních pracovníků působících v sociálních službách. Z široké palety témat, která dotazník pokrýval, 
se budeme věnovat jednomu z nejpalčivějších, a sice spokojenosti sociálních pracovníků a pracovnic 
v jejich profesi. Liší se spokojenost podle toho, zda působí v pobytové, ambulantní či terénní sociální 
službě? 

Mzdové ohodnocení 

Jedním  z prvků,  který  přispívá  obecně  k pohodě  a  spokojenosti  pracovníků  je mzdové  či  platové 
ohodnocení  jejich  práce.  Sociálních  pracovníků  jsme  se  zeptali,  nakolik  považují  své  současné 
platové/mzdové ohodnocení za uspokojivé vzhledem k nárokům, které jsou na ně kladeny v souvislosti 
s  výkonem  jejich  práce.  Z grafu  1  je  naprosto  zřejmé,  že  sociální  pracovníci  považují  své  platové 
podmínky  většinově  za  nevyhovující.  Největší  rozpor  mezi  nároky  své  práce  a  jejím  finančním 
ohodnocení  pak  vnímají  sociální pracovníci působící  v terénních  sociálních  službách, neboť  75,5 % 
z nich ho považuje za spíše či rozhodně neuspokojivé. Naproti tomu relativně nejméně nespokojených 
je v pobytových službách – 55,8 %. Nicméně i toto je velmi vysoké číslo. 

Graf 1: Jak respondenti hodnotili své současné mzdové/platové ohodnocení vzhledem k nárokům 
spojeným s výkonem jejich práce 

 

 
1 Řešení tohoto projektu bylo finančně podpořeno institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace na období 2018 – 2022.  
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Graf 1: Jak respondenti hodnotili své současné mzdové/platové ohodnocení vzhledem k nárokům spojeným s výkonem jejich práce

Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR
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tj. práce, která má smysl a  je pro spo-
lečnost důležitá, nikoliv vnější, spočíva-
jící např. právě ve výši platu. To ovšem 
neznamená, že vnější podmínky výko-
nu této profese by měly být zanedbá-
vány a  platy by neměly být důstojné 
a  poskytovat existenční jistotu. Jinak 
hrozí riziko rozvoje syndromu vyhoření 
a  zvýšených odchodů kvalifikovaných 
pracovníků z profese.

RIZIKO VYHOŘENÍ 

Riziko vyhoření bylo tématem i  našeho 
dotazníkového šetření. Sociálním pra-
covníkům bylo předloženo 9 výroků, 
v nichž jsou formulovány některé z poci-
tů spojovaných se syndromem vyhoření 
(jejich znění viz poznámka pod grafem 3). 

U každého z nich respondenti označovali 
na škále 1 („vůbec se mě to netýká“) až 5 
(„silně se mě to týká“), jak silně se jich tyto 
pocity aktuálně týkají. Dle odborné lite-
ratury je v rámci pomáhajících profesí va-
rovným signálem už to, pokud pracovník 
uvádí, že s  jeho prožíváním ladí i  jeden 
nebo dva z těchto výroků, neboť na indi-
viduální rovině v  daných oblastech pře-
kročil hranici, kdy se návrat k pozitivnímu 
náhledu stává dlouhodobou záležitostí. 
V  této varovné fázi se nacházelo kolem 
24 % sociálních pracovníků ze sociálních 
služeb s  výjimkou těch, kteří působili 
v  ambulantních službách, kde jich bylo 
pouze 19 % (viz graf 3).
Pokud pracovníci uvedou, že tyto po-
city zažívají u  třech a  více výroků, pak 
je již riziko rozvoje syndromu vyhoření 

značné, případně jím již pracovníci trpí. 
To přináší nejen osobní utrpení těmto 
pracovníkům, ale též z hlediska pracovní 
síly snižuje kvalitu pomáhajícího vztahu, 
zvyšuje fluktuaci a  odchody zkušených 
pracovníků z  profese. V  tomto ohledu 
byla relativně nejvážnější situace mezi 
sociálními pracovníky z  terénních slu-
žeb, kde 13,9 % z nich se spíše nebo sil-
ně týkaly pocity popsané ve třech a více 
výrocích, naopak relativně nejpříznivější 
byla v  tomto ohledu situace tam, kde 
je daná služba poskytována nejen v  te-
rénní, ale i  v  ambulantní formě (9,2 %). 
Z  grafu 3 se pak jeví, že právě s  ambu-
lantní formou poskytování sociálních 
služeb se pojí menší riziko rozvoje syn-
dromu vyhoření v porovnání s ostatními 
formami poskytování. 

Graf 2: Přináší Vám osobně práce, kterou jako sociální pracovník/pracovnice vykonáváte, pocit uspokojení? 

Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR

Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR 

 

Pocit uspokojení z vykonané práce 

Dalším aspektem celkové spokojnosti v profesi je to, pokud pracovníci vidí ve své práci smysl a práce 
jim přináší uspokojení. Výsledky našeho dotazníkového šetření ukazují (viz graf 2), že bez ohledu na 
právě  popsanou  tristní  situaci  v odměňování,  většině  (70,5  %)  sociálních  pracovníků  pracujících 
v sociálních službách jejich každodenní práce uspokojení přináší. Nerozhoduje přitom příliš, ve které 
z forem poskytování působí. Tyto výsledky jsou v souladu s jinými národními i zahraničními studiemi, 
které hovoří o  tom, že stimul  či motivace, která přivádí  lidi k profesi sociální pracovník,  je zejména 
vnitřní, tj. práce, která má smysl a je pro společnost důležitá, nikoliv vnější, spočívající např. právě ve 
výši platu. To ovšem neznamená, že vnější podmínky výkonu této profese by měly být zanedbávány a 
platy  by  neměly  být  důstojné  a  poskytovat  existenční  jistotu.  Jinak  hrozí  riziko  rozvoje  syndromu 
vyhoření a zvýšených odchodů kvalifikovaných pracovníků z profese. 

Graf 2: Přináší Vám osobně práce, kterou jako sociální pracovník/pracovnice vykonáváte, pocit 
uspokojení? 

 
Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR 

 

Riziko vyhoření  

Riziko vyhoření bylo tématem i našeho dotazníkového šetření. Sociálním pracovníkům bylo předloženo 
9 výroků, v nichž jsou formulovány některé z pocitů spojovaných se syndromem vyhoření (jejich znění 
viz poznámka pod grafem 3). U každého z nich respondenti označovali na škále 1  („vůbec se mě to 
netýká“) až 5 („silně se mě to týká“), jak silně se jich tyto pocity aktuálně týkají. Dle odborné literatury 
je v rámci pomáhajících profesí varovným signálem už to, pokud pracovník uvádí, že s jeho prožíváním 
ladí i jeden nebo dva z těchto výroků, neboť na individuální rovině v daných oblastech překročil hranici, 
kdy se návrat k pozitivnímu náhledu stává dlouhodobou záležitostí. V této varovné fázi se nacházelo 
kolem 24 % sociálních pracovníků ze sociálních služeb s výjimkou těch, kteří působili v ambulantních 
službách, kde jich bylo pouze 19 % (viz graf 3). 

Pokud pracovníci uvedou, že tyto pocity zažívají u třech a více výroků, pak je již riziko rozvoje syndromu 
vyhoření značné, případně jím již pracovníci trpí. To přináší nejen osobní utrpení těmto pracovníkům, 
ale  též  z hlediska  pracovní  síly  snižuje  kvalitu  pomáhajícího  vztahu,  zvyšuje  fluktuaci  a  odchody 
zkušených  pracovníků  z profese. V tomto ohledu  byla  relativně  nejvážnější  situace mezi  sociálními 
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Graf 3: Počet výroků spojovaných se syndromem vyhoření, u nichž respondenti označili, že se jich spíše nebo silně týkají  
(tj. zvolili variantu 4 nebo 5)

Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR

Poznámka: Respondenti se vyjadřovali k těmto 9 výrokům: 1) mám pocit, že problémy v práci přibývají rychleji, než je stíhám řešit; 2) mám pocit, že  
v určitých situacích v práci opakovaně selhávám; 3) přestávám ve své práci vidět smysl; 4) do práce chodím s nechutí; 5) v noci špatně spím a přemýšlím 
o práci; 6) moji kolegové mě rozčilují; 7) mívám negativní pocity vůči klientům; 8) v mém volném čase se mi vnucují myšlenky na pracovní problémy; 
9) mám chronické zdravotní potíže, které souvisejí s pracovním stresem.

pracovníky z terénních služeb, kde 13,9 % z nich se spíše nebo silně týkaly pocity popsané ve třech a 
více  výrocích, naopak  relativně nejpříznivější byla  v tomto ohledu  situace  tam,  kde  je daná  služba 
poskytována  nejen  v terénní,  ale  i  v ambulantní  formě  (9,2 %).  Z grafu  3  se  pak  jeví,  že  právě  s 
ambulantní  formou  poskytování  sociálních  služeb  se  pojí menší  riziko  rozvoje  syndromu  vyhoření 
v porovnání s ostatními formami poskytování.  

Graf 3: Počet výroků spojovaných se syndromem vyhoření, u nichž respondenti označili, že se jich 
spíše nebo silně týkají (tj. zvolili variantu 4 nebo 5) 

 
Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR 

Poznámka: Respondenti se vyjadřovali k těmto 9 výrokům: 1) mám pocit, že problémy v práci přibývají rychleji, než je stíhám 
řešit; 2) mám pocit, že v určitých situacích v práci opakovaně selhávám; 3) přestávám ve své práci vidět smysl; 4) do práce 
chodím s nechutí; 5) v noci špatně spím a přemýšlím o práci; 6) moji kolegové mě rozčilují; 7) mívám negativní pocity vůči 
klientům; 8) v mém volném čase se mi vnucují myšlenky na pracovní problémy; 9) mám chronické zdravotní potíže, které 
souvisejí s pracovním stresem. 

 

Budoucí pracovní plány 

Odrážejí  se  nějak  výše  popsané  prvky  spokojenosti  v profesi  v krátkodobých  pracovních  plánech 
sociálních  pracovníků  a  pracovnic?  Ve  srovnání  s ostatními  oblastmi  výkonu  sociální  práce  patřili 
sociální pracovníci ze sociálních služeb v otázce odchodu či setrvání v profesi v pomyslném středu. O 
tom, že by oblast sociální práce opustili a našli si zaměstnání v jiném oboru přemýšlelo v době sběru 
dat 15,9 % z nich. Nejméně často toto zvažovali sociální pracovníci z oblasti vězeňství (7,1 %) a naopak 
nejvíce často z Úřadu práce ČR (28,1 %). V rámci tohoto rozpětí se jeví být rozdíly dle formy poskytování 
sociální služby zobrazené v grafu 4 zanedbatelné. Přesto lze konstatovat, že jako nejvíce stabilní se jeví 
pracovní síla sociálních pracovníků v oblasti pobytových sociálních služeb, kde o odchodu z profese 
uvažovalo 14,4 % respondentů. A dovolíme si zde připomenout, že to byli právě sociální pracovníci 
pobytových služeb, kteří vyjadřovali největší míru relativní spokojenosti s jejich platem či mzdou, kdy 
jako zcela či spíše uspokojivé je hodnotilo 42,5 % z nich (viz výše graf 1).  
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BUDOUCÍ PRACOVNÍ PLÁNY

Odrážejí se nějak výše popsané prvky 
spokojenosti v  profesi v  krátkodobých 
pracovních plánech sociálních pracovní-
ků a pracovnic? Ve srovnání s ostatními 
oblastmi výkonu sociální práce patřili 
sociální pracovníci ze sociálních služeb 
v  otázce odchodu či setrvání v  profe-
si k  pomyslnému středu. O  tom, že by 
oblast sociální práce opustili a  našli si 
zaměstnání v  jiném oboru, přemýšlelo 
v  době sběru dat 15,9 % z  nich. Nejmé-
ně často toto zvažovali sociální pracov-
níci z  oblasti vězeňství (7,1 %) a  naopak 
nejvíce často z Úřadu práce ČR (28,1 %). 
V rámci tohoto rozpětí se jeví být rozdí-
ly dle formy poskytování sociální služ-
by zobrazené v  grafu 4 zanedbatelné. 
Přesto lze konstatovat, že jako nejvíce 
stabilní se jeví pracovní síla sociálních 
pracovníků v  oblasti pobytových so- 

ciálních služeb, kde o odchodu z profese 
uvažovalo 14,4 % respondentů. A dovo-
líme si zde připomenout, že to byli právě 
sociální pracovníci pobytových služeb, 
kteří vyjadřovali největší míru relativní 
spokojenosti s  jejich platem či mzdou, 
kdy jako zcela či spíše uspokojivé je hod-
notilo 42,5 % z nich (viz graf 1). 

V  neposlední řadě pozorujeme svým 
způsobem poněkud rozporné výsledky 
týkající se budoucích pracovních plánů 
sociálních pracovníků ze služeb, které 
jsou poskytované jak terénní, tak am-
bulantní formou. Mezi těmito sociálními 
pracovníky je v  porovnání s  ostatními 
nejvyšší podíl těch, kteří by ve  svém 
stávajícím zaměstnání rádi zůstali (59 %) 
a  současně je zde i  nejvyšší podíl těch, 
kteří chtějí odejít z  profese sociálního 
pracovníka úplně (18 %). Tento zdánli-
vě paradoxní výsledek nelze vysvětlit 

na  základě výše popsaných vybraných 
prvků spokojenosti v  profesi. Nabízí se 
dále uvažovat o  vlivu jiných proměn-
ných rovněž sledovaných v rámci tohoto 
dotazníkového šetření, jako např. míra 
autonomie pracovníků, věk, délka do-
savadní praxe v oboru apod. To však již 
přesahuje délku tohoto příspěvku. Proto 
závěrem doplňujeme, že výsledky k výše 
uvedeným oblastem i za ostatní oblasti 
výkonu sociální práce v ČR jsou dostup-
né v  online Policy Brief RILSA 10/2022. 
Další výsledky pak budou postupně 
zveřejňovány na  webových stránkách 
projektu (https://www.rilsa.cz/vybrane-
-projekty/kvalita-vykonu-socialni-pra-
ce-v-ceske-republice/), rovněž jsou zde 
ke  stažení ostatní publikace vytvořené 
v průběhu jeho řešení.

JANA HAVLÍKOVÁ 
OLGA HUBÍKOVÁ 
ROBERT TRBOLA

Graf 4: Záměr respondentů odejít ze stávajícího zaměstnání

Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR

Graf 4: Záměr respondentů odejít ze stávajícího zaměstnání 

 
Zdroj dat: Dotazníkové šetření Kvalita výkonu SP v ČR 

V neposlední  řadě  pozorujeme  poněkud  svým  způsobem  rozporné  výsledky  týkající  se  budoucích 
pracovních plánů sociálních pracovníků ze služeb, které jsou poskytované jak terénní, tak ambulantní 
formou. Mezi těmito sociálními pracovníky je v porovnání s ostatními nejvyšší podíl těch, kteří by ve 
svém stávajícím zaměstnání rádi zůstali (59 %) a současně je zde i nejvyšší podíl těch, kteří chtějí odejít 
z profese  sociálního pracovníka úplně  (18 %). Tento  zdánlivě paradoxní výsledek nelze vysvětlit na 
základě výše popsaných vybraných prvků spokojenosti v profesi. Nabízí se dále uvažovat o vlivu jiných 
proměnných  rovněž sledovaných v rámci  tohoto dotazníkového šetření,  jako např. míra autonomie 
pracovníků, věk, délka dosavadní praxe v oboru apod. To však  již přesahuje délku tohoto příspěvku. 
Proto závěrem doplňujeme, že výsledky k výše uvedeným oblastem i za ostatní oblasti výkonu sociální 
práce  v ČR  jsou dostupné  v online Policy Brief RILSA 10/2022. Další  výsledky pak budou postupně 
zveřejňovány  na  webových  stránkách  projektu  (https://www.rilsa.cz/vybrane‐projekty/kvalita‐
vykonu‐socialni‐prace‐v‐ceske‐republice/),  rovněž  jsou  zde  ke  stažení  ostatní  publikace  vytvořené 
v průběhu jeho řešení. 
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Ano, uvažuji, že bych si našel/a místo SPr v jiné organizaci či jiné složce naší organizace

Ano, uvažuji o tom, že SP opustím a najdu si zaměstnání v jiné oblasti

Ne, na stávajícím pracovním místě bych rád zůstal/a

Nevím, touto možností se v současné době nezabývám

A K T UÁ L N Ě

Na dialýzu v bačkorách – pobytová sociální služba ve Slavkově nabírá klienty
Máte na čekací listině či v zařízení pacienta s nefrologic-
kým onemocněním a potřebou dialyzační péče? Pak je tu 
Slavkov u Brna, kde máme nyní 
volné kapacity a nabízíme je  
k dispozici!

B.Braun Domov s úsměvem po-
skytuje komplexní péči o osoby 
s nefrologickým onemocněním, 
kteří hledají příjemné místo k živo-
tu, citlivý přístup i moderní tech-
nologie. Domov je součástí teprve 

nedávno vybudovaného objektu B. Braun Omnia ve Slavkově, 
který představuje evropský unikát v integrované péči o pa- 

cienty. Pod jednou střechou najdete kromě 
Domova i dialyzační středisko, odborné am-
bulance i rehabilitační služby. 
V případě zájmu o bližší informace ohledně 
B.Braun Domova s úsměvem nás neváhejte 
kontaktovat:
E-mail: dsu-slavkov@bbraun.com  
Sociální pracovnice:  
Bc. Jarmila Novotná, DiS., tel. 778 762 750 
e-mail: jarmila.novotna@bbraun.com
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NÁVŠTĚVA DOMOVA  
PRO SENIORY  
V DÁNSKU

V rámci pracovní cesty zaměstnanců Domova důchodců 
Bystřany do Dánska jsme 25. října navštívili domov pro  
seniory v městě Nyköbing na ostrově Falster.

Návštěvu nám domluvila dánská pe-
dagožka, která vzdělává zdravotní 

sestry a  zprostředkovává jejich stáže 
v českých nemocnicích. 
Domov leží na  okraji města, obklopený 
rozsáhlým pozemkem. Je v soukromých 
rukách, jeho zakladateli jsou fyziotera-
peutka a  její kolega, oba původně pra-
cující v jiném sociálním zařízení. 
Nápad založit zcela jiný typ domova, 
a  sice domov maximálně začleněný 
a  propojený s  městem, našel podporu, 
a  to zejména podporu finanční v  blízké 
rodině, která sloučila finance, zakoupila 
pozemky a vystavěla objekt. 
Domov poskytuje péči padesáti sociál-
ně potřebným osobám, deset lůžek je 
vyčleněno pro rehabilitační péči lidem 
bez ohledu na  věk, kteří se po  zlepšení 
zdravotního stavu vracejí do  původní-
ho prostředí. Tuto péči pacient domovu 
hradí. Domov disponuje fitness centrem, 
restaurací s  až 220 místy, ve  společen-

ských prostorách je možné využít až 300 
míst. Restaurace je městem běžně vyu-
žívána, konají se v ní oslavy, svatby a po-
dobně, čtyřikrát ročně společná večeře 
uživatelů a  jejich blízkých. Konferenční 
prostory umožňují konání vzdělávacích 
akcí. Při naší návštěvě bylo využíváno 
fitness centrum, návštěvníci si při vstupu 
vyzvedli mycí a dezinfekční prostředek, 
utěrku a  po  ukončení cvičení cvičební 

prostředky umyli! Pronájmy vydělávají 
na režii domova.
Jeden ze zakladatelů domova, bývalý 
fyzioterapeut, nyní na pozici vedoucího 
péče, nás seznámil se zásadami domova. 
První ze zásad je, že péče musí reflek-
tovat potřeby uživatelů, hledat jedno-
duchá, důležitá a  správná řešení. Další 
zásadou je podporovat chuť do  práce. 
K  tomu přispívají společná setkání při 

kávě už před zahájením 
pracovní doby, což napo-
máhá dobrému naladění. 
Třikrát ročně se konají osla-
vy se zaměstnanci. Vedení 
domova oceňuje téměř 
nulovou fluktuaci a nemoc-
nost zaměstnanců.
Pracovní doba začíná 
v  sedm hodin, na  každém 
pracovišti koordinátor vede 
operativní poradu k předá-
ní informací. Uživatelům je 
vytvářen plán činností, ak-

tivity jsou zahajovány v 11 hodin. Pravi-
delně se konají taneční čtvrtky. S  lékaři 
a  odbornými pracovišti jedná vedoucí 
sestra, dokumentace je vedena pouze 
elektronicky. Poskytují rovněž péči oso-
bám s demencí a péči paliativní, v přípa-
dě úmrtí je vystavena rakev, se zemře-
lým se loučí zpěvem. 
Většina pokojů je jednolůžkových, pokoje 
jsou prostorné a umožňují snadnou pře-

stavbu na  dvoulůžkový tře-
ba pro manželský pár, nebo 
ošetřovatelský při zhoršení 
zdravotního stavu uživatele. 
Pokoje mají výhled na moře 
a možnost vyjít z pokoje pří-
mo do zahrady.  Nejvíce nás 
překvapilo sociální zázemí 
s  výškově nastavitelnou to-
aletou a umyvadlem. 
Domov má vlastní kuchyň, 
jídelní lístek se tvoří na  je-
den týden a respektuje 

přání strávníků. V  době návštěvy byl 
připravován oběd, několik druhů vkusně 
obložených chlebů. Dánové mají tep-
lé jídlo až k večeři, je to pro ně rodinná 
nebo společenská událost. Ptali jsme se, 
jak si obložené chleby poradí s  dietami 
či mechanicky upravenou stravou. Pora-
dí si. 
Úhrady v  tomto domově se neliší 
od  úhrad v  jiných domovech v  Dánsku. 
Uživatel hradí ubytování, stravu, péči, 
musí mu zůstat kapesné, nízkopříjmo-
vým lidem je vyplácena dávka na  do-
platek. Žádosti o  umístění přijímá úřad 
ve městě. 
Naše návštěva byla zakončena obědem 
(teplým) a  společným přípitkem. Ze za-
městnanců, s  nimiž jsme hovořili, vyza-
řovalo dánské hygge. Hygge je dánské 
slovo vyjadřující pohodový přístup 
k  životu, spjatý s  pohodlným bydlením 
a  uměním najít si něco krásného v  kaž-
dém okamžiku.

MIROSLAVA BAREŠOVÁ
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Před třemi roky jsem na stránkách tohoto periodika prezentoval stručnou informaci 
o konferenci „Lidé, zdravotnictví a právo“, kterou každoročně v měsíci září pořádá 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen „VZP“) spolu s Masarykovou univer-
zitou (dále jen „MUNI“). Pochvalně jsem zhodnotil jak organizační, tak odbornou 
rovinu konference. Tehdy jsem si posteskl, že je škoda, že se této konference 
nezúčastňují též účastníci z oblasti sociálních služeb, pro něž by odborné přednášky, 
vzájemná výměna zkušeností, ale i možnost osobního kontaktu se zaměstnanci VZP, 
znamenaly nepochybně přínos.

ZE SVĚTA
ODBORNÝCH
KONFERENCÍ

Následující doba covidová bohužel 
zlepšení situace nepřinesla. Celá 

řada konferencí a  podobných akcí byla 
zrušena a pokud se konala, tak ve značně 
omezeném rozsahu. Teprve druhá po-
lovina minulého roku znamenala ústup 
covidové epidemie (nikoliv definitivní, 
covid je tu s námi stále) a umožnila pořá-
dat některé akce, byť za cenu zvýšených 
hygienických opatření. V  letošním roce, 
zdá se, již nic nestálo v  cestě, takže se 
uskutečnilo několik zajímavých akcí. Zmí-
ním několik významnějších, jichž jsem 
měl možnost se zúčastnit.

Ve  dnech 10.–11. 3. 2022 uskutečnila 
Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR (dále jen „APSS“) v  hotelu Palcát 
v  Táboře konferenci „Zdravotní péče 
v  sociálních službách v  roce 2022“. 
Tato konference byla především určena 

pro zaměstnance pobytových zařízení 
sociálních služeb (dále jen „PZSS“) a  již 
jména některých přednášejících byla 
příslibem získání kvalitních informací 
a poznatků (např. Prof. MUDr. Eva Topin-
ková, CSc., PhDr.  Martina Šochmanová, 
MBA, MUDr.  David Marx, Ph.D. a  další). 
Konference byla dvoudenní a její součás-
tí byl i  galavečer v  hotelu Palcát. Zatím-
co první den konference byl ve znamení 
přednášek, pak program druhého dne 
konference byl rozdělen do  dvou sekcí, 
a  to sekce managementu pobytových 
sociálních služeb a  sekce paliativní péče 
v  sociálních službách. Ze zajímavějších 
přednášek stojí za  zdůraznění zejména 
přednáška o  změně kompetencí sester 
(PhDr.  Šochmanová), infomace o  úhra-
dách zdravotní péče v roce 2022 (Ing. Pro-
cházka) a  přednáška o  kvalitě zdravotní 
péče v  PZSS (MUDr.  Marx). V  druhém 

dni pak byla velká pozornost věnována 
otázce paliativy v PZSS. Konference byla 
zdařilá a byla jistě přínosem pro všechny 
účastníky.

Ve dnech 8. a 9. září 2022 se uskutečnila 
v  Brně již tradiční konference pořádaná 
VZP ve spolupráci s MUNI nazvaná „Lidé, 
zdravotnictví a  právo“. Konference se 
zúčastnili odborníci z nejrůznějších oblas-
tí zdravotní péče, zaměstnanci VZP a řada 
právníků. Bohužel, z  oblasti sociálních 
služeb byla účast mizivá. Program konfe-
rence byl rozvržen do čtyř bloků, a to  

1. Legislativa v oblasti zdravotnictví a ve-
řejného zdravotního pojištění – návrhy 
nové legislativy i zkušenosti s legislati-
vou aktuální

2. Praktické otázky v  právních vztazích 
ve zdravotnictví I.
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3. Praktické otázky v  právních vztazích 
ve zdravotnictví II.

4. Elektronizace zdravotnictví

I  program této konference byl doplněn 
možností rautu a  příjemného posezení 
ve  stylové brněnské vinárně. Zde byla 
možnost si neformálně vyměnit zkuše-
nosti s přednášejícími i pracovníky VZP.

Ale zpět k  programu konference. Již tra-
dičně patřila úvodní přednáška náměst-
kovi ministra zdravotnictví pro legislativu 
JUDr.  Policarovi, který ve  svém příspěvku 
informoval o nové a připravované legisla-
tivě v  oblasti zdravotnictví. Ve  druhém 
a třetím přednáškovém bloku se řešila pře-
devším právní problematika poskytované 
zdravotní péče. Jako již tradičně přednášel 
soudce Nejvyššího soudu JUDr. Vojtek o ju-
dikatuře v oblasti odškodnění nemajetko-
vé újmy. Připomínám, že takové spory se 
netýkají jenom zdravotnických zařízení, 
ale i  v  oblasti sociálních služeb padlo již 
několik takových žalob. Obecně o úhradě 
zdravotních služeb pak hovořil další soud-
ce Nejvyššího soudu MUDr. Vláčil. Zajíma-
vá byla též přednáška o právech dětského 
pacienta, jež vyvolala diskuzi a jejíž některé 
aspekty mohou být zajímavé i  pro PZSS. 
Poměrně obsáhlý byl blok týkající se elek-
tronizace zdravotnictví, jíž byl věnován 
páteční jednací den. Pohled evropského 
práva přiblížil ve světle připravovaného na-
řízení doc. Křepelka (vedoucí katedry me-
zinárodního a evropského práva Právnické 
fakulty MUNI). Zajímavá byla též přednáška 

o  soukromoprávních aspektech teleme-
dicíny (doc.  Doležal, Ústav státu a  práva 
Akademie věd ČR). Podnětné byly i ostatní 
přednášky či následné diskuze.

Ve  dnech 22.–23. 9. 2022 se uskutečnila 
v  Praze odborná konference „Zdravot-
nictví 2023“, jejímž garantem byla Unie 
zaměstnavatelských svazů České repub-
liky. Konference se konala pod záštitou 
předsedy vlády Petra Fialy, ministra zdra-
votnictví Vlastimila Válka a Rady Asocia-
ce krajů ČR pro zdravotnictví a za osobní 
účasti ministra zdravotnictví.

První den konference byl věnován před-
náškám, kdy jenom jména přednášejících 
byla zárukou odborné kvality a aktuálních 
informací. Jen namátkou uvedu jména ně-
kterých přednášejících: ministr Prof.  Vlas-
timil Válek, jeho náměstek Mgr.  Jakub 
Dvořáček, MHA, Ing.  Jiří Horecký, Ph.D., 
MSc., MBA, prezident Unie zaměstnava-
telských svazů, Ing.  Mojmír Hampl, MSc., 
Ph.D., předseda Národní rozpočtové rady, 
Ing.  Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR, 
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Pavel Hro-
boň, MUDr. Petr Šonka a řada dalších.

Druhý konferenční den proběhl ve třech 
sekcích, a to „Nemocnice – úhrady v roce 
2023 a personální stabilizace“, „Lékáren-
ství a  léková politika“ a  „Dlouhodobá 
péče“. Bylo s podivem, že v sekci jednající 
o  dlouhodobé péči nebyly aktivní zdra-
votní pojišťovny a  postrádal jsem i  pra-
covníky Ministerstva práce a  sociálních 

věcí. Aktivně pak vystupovali zejména 
zástupci soukromého sektoru a  také zá-
stupci hospicové péče. Bylo příjemným 
zjištěním, že v  této sekci pak aktivně 
v  diskuzi vystupovali i  účastníci z  PZSS. 
Jejich diskuzní příspěvky byly fundované 
a prezentovaly pohled z praxe.

V  době, kdy píšu tento článek, probíhá 
i  konference Gratia Futurum 913. Jde 
o  další platformu, kde se mohou setká-
vat pracovníci z oblasti sociálních služeb 
a  kde jsou jim tlumočeny aktuální infor-
mace, zejména z  jednání se zdravotními 
pojišťovnami.

Jak jsem již uvedl v úvodu, rok 2022 zna-
mená v oblasti pořádání odborných konfe-
rencí, seminářů, školení či konzultací ničím 
neomezenou možnost dalšího rozvíjení 
odborných znalostí zaměstnanců PZSS 
a  jejich vzájemného setkávání, výměny 
zkušeností a navazování nových kontaktů. 
Milým překvapením pro mne byla zejmé-
na silná účast zaměstnanců sociálních slu-
žeb na odborné konferenci „Zdravotnictví 
2023“ a především jejich aktivní vystupo-
vání při diskuzi v sekcích. Rozšiřování od-
borných znalostí zejména vedoucích pra-
covníků v  sociálních službách napomáhá 
právě účast na  obdobných akcích. Rozši-
řují si obzor, získávají další znalosti a zku-
šenosti a navazují nové kontakty, a o to by 
nám všem mělo v prvé řadě jít.

JUDr. PETR HALUZA
advokát

Je zřejmé, že nám, poskytovatelům so-
ciální péče, výživa klientů není lhostej-

ná, ba naopak ji považujeme za základní 
pilíř péče. 
Často se nám z  hospitalizace vrací lidé, 
kteří například po úrazu nebo dlouhodo-
bém upoutání na  lůžko ztrácí svalovou 
hmotu a v konečném důsledku mobilitu. 
Zdravotní pojišťovny proplatí hospitaliza-
ci, proplatí operační výkon, materiálové 
náklady, léky. Avšak hradit v  domácím 
prostředí rehabilitaci nebo péči nutriční-
ho terapeuta se brání. 
Ministr zdravotnictví v  televizní diskuzi 
zdůrazňuje nutnost preventivních pro-

hlídek z  důvodu včasného záchytu on-
kologického onemocnění a  včasného 
zahájení léčby. Pacient po  onkologické 
léčbě, a senior zejména, nutně vyžaduje 
nutriční podporu, a  efektivní a  cílenou 
nutriční podporu může zajistit pouze nu-
triční terapeut. 
Na jednom odborném školení od lektor-
ky zaznělo, že pobytové zařízení musí 
zajistit klientovi jakoukoliv dietu. A  já se 
ptám, kdo speciální dietu sestaví? Kdo 
určí nutriční hodnotu stravy? Kuchař 
nemá tuto schopnost ani kompetenci, 
od  toho je odbornost nutriční terapeut. 
Pokud je klient pobytového zařízení hos-

pitalizován a  jeho stav vyžaduje dietní 
stravování, dietu sestaví nutriční tera-
peut. Klient se vrátí do pobytového zaří-
zení a jeho dietní stravování se řeší laicky, 
prostě děláme co umíme.
Rozdíl mezi úhradami zdravotních po-
jišťoven poskytovatelům zdravotní péče 
a  poskytovatelům sociální péče je vůči 
pojištěncům diskriminační. Touto dlou-
hodobě neřešenou disproporcí by se 
měla zabývat Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb, podněty od  svých členů 
má. Společnost Gratia Futurum 913 toto 
téma řadí mezi své priority. 

MIROSLAVA BAREŠOVÁ

Na listopadové konferenci pořádané společností Gratia Futurum 913 v Teplicích byla diskutována  
neochota zdravotních pojišťoven hradit poskytovatelům sociálních služeb fyzioterapii a  nutriční 
péči. Na výzvu, aby se přihlásili ti, kdo nutričního terapeuta zaměstnávají, se zvedly desítky rukou. 

Diskriminace pojištěnců
D I S K U Z E ,  N Á Z O RY
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K povinnosti stálého vzdělávání přistupujeme rozdílně. Příjemné jsou kurzy na klíč, 
kdy ani nemusíme z domu a lektoři přijíždějí do zařízení se svým tématem. V komor-
ním prostředí můžeme prodiskutovat, co se nám líbí, co nás zaujalo, popřemýšlet, 
proč tohle u nás nejde nebo jak změnit přístup, aby se dané téma lépe uplatnilo i při 
naší práci s klienty.

NEBOJME SE
KONFERENCÍ

Další formou jsou semináře a  kurzy 
mimo zařízení, například v sídle kraj-

ského úřadu, v nějaké vzdělávací „centrá-
le“ pro zájemce z celé republiky. Bohužel 
jsou tu velice krátké přestávky, a ne vždy 
je možné více debatovat s jinými kolegy.  
Během času na  diskuze se přece jenom 
ostýcháme otevřeně hovořit o svých pra-
covních možnostech nebo problémech. 
Ani během interaktivních částí nemusí 
vyskočit žádoucí odpověď na cokoliv, co 
nás trápí. V  obou případech se objevují 
v  sále tahouni s  připomínkami, příběhy 
z praxe, lidé, kteří si veřejně porovnávají 
sdělené s osobní zkušeností.  Tito zauja-
tí kolegové dokážou obohatit i  samotné 
přednášející – právě pro jiný úhel pohle-
du a jinou praxi. Každý náš klient a často 
i  přístupy k  němu jsou přece jedinečné. 
Rovněž čas cesty bývá přínosem, neboť 
můžeme diskutovat o zažitém.  
Jistou nevýhodou obou typů vzdělávání 
může být ostych před ostatními kolegy, 
aby člověk nešikovně neukázal na své zaří-
zení jako na problematické nebo dokonce 
chybující.  Na jedné straně je vhodné usa-
dit nové nebo osvěžené znalosti na vlastní 
podmínky, na  straně druhé v  nejednot-
ném kolektivu může dojít k  přenesení 
vyřčeného jako neobratnosti až pomluvy 
místní reality a  tím pádem vést až k  vý-
tkám od nadřízených.
Podobně výraznou pomocí v rámci vzdě-
lávání byla dosavadní týdenní pracovní 
setkání řadových sociálních pracovníků, 
kteří spolu s  lektory z  MPSV zkoumali 
možnosti, postupy a  příklady dobré pra-
xe v  našich podmínkách. Dostalo se jim 
během dané doby mnoho prostoru k ne-
formálním debatám o  naší práci a  jejímu 
směřování. 
Mezi neoficiální výstupy z těchto ojedině-
lých setkání patří: Nebojme se dělat něco 
víceméně intuitivně, především však 
s respektem k životnímu příběhu klienta 
(včetně jeho chyb a proher), s podporou 

projevů jeho vůle.  Zkusme v tom smyslu 
i  to, co jsme zatím v  příručkách nenašli.  
Velikou oporou nám při této práci mohou 
být různé konference, které rozhodně 
nejsou určeny pouze pro sociální pracov-
níky nebo management. Naopak, mno-
ho pracovnic a  pracovníků v  sociálních 
službách má díky své přímé péči takové 
zkušenosti, že z nich mohou čerpat ostat-
ní. Pouze občas nevědí, co vědí, jak zfor-
mulovat své znalosti. Mohou se ostýchat 
promluvit, protože to, co cítí a vnímají, je 
odlišné od běžné praxe. 
Odborné konference, které předem ohla-
šují svá témata a rovněž poskytují prostor 
pro příspěvky z  praxe, jsou místem pro 
ověření mnoha příkladů dobré praxe 
a  vzájemného kolegiálního poradenství.  
Často se tu setkáváme s příspěvky ze za-
hraničí, ale není nutné se obávat jazykové 
bariéry, k dispozici bývají tlumočnická za-
řízení – a hosté ze zahraničí, v sále i on-li-
ne, se díky tomu naopak dozvídají o tom, 
jak se daří v naší praxi uplatňovat to, co se 
třeba teprve rozvíjí u nich.
Osobně ke  špičkám současných odbor-
ných konferencí řadím ty dvoudenní, po-
řádané Gerontologickým ústavem spo-
lečně s organizací Život ´90. Pod názvem 
„Stáří spojuje“ se každý rok věnují odliš-
nému hledisku ze života seniorů, péče, 
podpory a  pomoci, a  ještě lépe prevenci 
různých jevů.  Nevyhnuly se ani ohrožení 
seniorů v době covidu a následným dopa-
dům na jejich zdraví a psychiku kvůli nu-
cenému uzavření v  domácnostech a  po-
bytových službách. 
Shrnutí postcovidové bylo součástí i letoš-
ní konference, Dr.  Roberto Falanga (Insti-
tut sociologických studií, Univerzita Lisa-
bon) pro nás shrnul pandemické poznatky 
z  místních praktik v  několika evropských 
městech.
Letos bylo tématem aktivní stárnutí, sdíle-
ná péče nebo prevence vzniku násilného 
vztahu.  Aktivně lze totiž stárnout nejen 

doma, ale i  v  pobytových 
službách.  Přesto, že chceme, aby lidé zů-
stali doma, ve svém prostředí, víme dobře, 
že to vždy nejde. Možnosti pro sebeuplat-
nění a  vyšší míru sebehodnocení klientů 
však umíme vytvořit i  v  našich podmín-
kách. Letošní setkání navazovalo na  loň-
ská zamyšlení nad týráním a zneužíváním 
seniorů v komunitě i pobytových službách.
V zahraničí se daří spolupráce se studen-
ty, kteří pomáhají snižovat pocit osamě-
losti seniorů v domácnostech (Dr. Lisbeth 
Drury, Londýn), podporuje se jejich účast 
na veřejném a politickém životě (Mgr. Da-
vide Lucantoni, Amona – Itálie). Do  pro-
blematiky změn životních aktivit nás za-
svěcovala Dr.  Anna Wanka z  Frankfurtu. 
Její studie se zaměřila na  otázky, jak lidé 
tráví čas, na změny životních etap a prak-
tické úspěchy stárnutí.  Mnohé příspěvky 
vyznívaly velice nadějně a  optimisticky, 
jak ze zahraničí, tak ale i  z  českých pra-
covišť – od  institucí po  např. hospicovou 
péči, odlehčovací služby a  další. Velikou 
výhodou je možnost shlédnout jednot-
livé body programu na  YouTube.  Napří-
klad rok 2021: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLnsB2Nnm510mLOTV-ka-
FdXfusXONOjeVW. 
Letos tu byli přítomni i  řadoví pražští za-
městnanci pobytových služeb a  podle 
debat u  kávy a  při obědě bylo znát, jak 
je probíraná témata zaujala.  Není třeba 
se obávat, že se na  konferencích obecně 
mluví „příliš učeně“ – naopak, jsou vý-
borným zdrojem informací a  ukazují, jak 
se všichni snažíme o  řešení otázek, jaké 
si před rokem dva tisíce kladl jen málok-
do.  Program dokáže oslovit právě ty, kdo 
o  své práci přemýšlejí a  hledají cesty, jak 
ji posunout dál.  Setkání s dalšími kolegy 
obohacuje a přináší radost.  
Přeji vám všem hodně odvahy, tvůrčích 
sil a  spokojenosti ze směrů, kterými se 
vydáváte!

Bc. HANA MUDROVÁ



Strana 19 ROZ H OVO R

POSTŘEHY  
Z KONFERENCE   
GRATIA FUTURUM 913

Ve dnech 3. a 4. listopadu letošního roku proběhla 7. odborná konference Gratia 
futurum 913. Konference byla uspořádána ve spolupráci s Domovem důchodců 
Bystřany, p.o. v Kulturním domě v Teplicích. O jejím průběhu a výstupech jsme  
se bavili s pověřeným zástupcem odborné společnosti Gratia futurum 913  
Ing. Petrem Boťanským.

Jaký byl program konference?
Nejprve mi dovolte poděkovat organi-
zátorkám z  Domova důchodů Bystřany. 
Vše bylo zajištěno k  plné spokojenosti 
účastníků, včetně prohlídky jejich Domo-
va. Konference byla první den rozdělená 
do  3 samostatných bloků. Nejprve jsme 
řešili problematiku energií, především 
plynu a  elektřiny. Byli jsme seznámeni 
s  nařízením vlády č. 298/2022 Sb., které 
řeší stanovení regulovaných cen elektřiny 
a plynu v mimořádné tržní situaci. Toto na-
řízení od 1. 1. 2023 zastropuje ceny energií 
a dotkne se nejen fyzických osob, ale také 
nás, poskytovatelů pobytových sociálních 
služeb. Většina poskytovatelů je připojena 
na hladinu tzv. nízkého napětí, tedy na 400 
V. Těchto poskytovatelů se aplikace zastro-
povaných cen týká automaticky. Pokud by 
byl někdo připojen na  hladinu vysokého 
nebo velmi vysokého napětí, pak bude 
muset o  uplatnění zastropovaných cen 
požádat svého dodavatele energií. Sou-
částí tohoto bloku byly i prezentace firem, 
které se zabývají energetickými úsporami 
a dotacemi na investice do těchto úspor.

Co bylo náplní druhého bloku?
Tento blok byl věnován především novin-
kám v  odbornosti 913. Účastníci byli se-
známeni s podmínkami úhrad na rok 2023, 
kdy dojde k  navýšení základní hodnoty 
bodu na  1,28 Kč a  navýšení režie na  3,51 
bodu za  minutu výkonu. Zůstane zacho-
ván regulační vzorec na bázi průměrných 
člověkoměsíčních úhrad. Princip průměr-
ných měsíčních úhrad se naší odborné 
společnosti dařilo vyjednávat s  někte-
rými zaměstnaneckými pojišťovnami již 
od roku 2018. Tato regulace je pro posky-
tovatele zdravotních služeb v  odbornosti 
913 výrazně spravedlivější oproti průměr-
ným ročním úhradám (PURO). Potvrzením 
je navýšení úhrad v odbornosti 913 mezi 
lety 2020 a 2021. V roce 2020, kdy byla apli-

kována regulace na bázi průměrných roč-
ních úhrad, zaplatily zdravotní pojišťovny 
za ošetřovatelskou péči v odbornosti 913 
celkem cca 3,5 mld. Kč, kdežto v roce 2021, 
kdy byla aplikována regulace na bázi prů-
měrných měsíčních úhrad u  všech zdra-
votních pojišťoven, došlo k navýšení úhrad 
do odbornosti 913 na cca 4,9 mld. Kč. Toto 
navýšení jde na vrub především VZP, u níž 
je úhrada v odbornosti 913 u většiny po-
skytovatelů pobytových sociálních služeb 
regulována.

Budou v odbornosti 913 od 1. 1. 2023 
ještě nějaké další novinky?    
Ano. Již v rozhovoru pro minulé číslo jsem 
avizoval nové zvláštní smlouvy s VZP. Změ-
ny textu zvláštní smlouvy i průběh jednání 
s VZP o  těchto smlouvách byly také sou-
částí druhého bloku. Došlo i k představení 
Společnosti lékařů a zdravotníků v sociál-
ních službách, která by ráda ve svých řa-
dách sdružila praktické lékaře, kteří posky-
tují zdravotní služby klientům pobytových 
sociálních služeb. Po  přestávce jsme pak 
v rámci třetího bloku pokračovali v  infor-
macích o  dalších zdravotních službách, 
které většina poskytovatelů pobytových 
sociálních služeb zajišťuje ve  vlastní režii. 
Jedná se o fyzioterapii a ergoterapii. Tyto 
přednášky byly plně v  režii Domova dů-
chodců Bystřany, který tyto služby posky-
tuje v režimu hrazené zdravotní péče jako 
registrovaný poskytovatel zdravotních 
služeb, a kromě VZP je vykazuje a fakturu-
je zdravotním pojišťovnám. 

Druhý den bylo podle programu na-
plánováno setkání společníků. Jaká 
témata jste řešili? 
Diskuse se odvíjela na témata, která si naše 
společnost stanovila v  roce 2019 na  kon-
ferenci v Olomouci, v našich tematických 
listech. Vyhodnotili jsme, co se nám již 
podařilo a  co nás ještě čeká. Došlo také 

k  diskusi nad očekáváními 
a riziky, která jsou spojena s plánovaným 
legislativním ukotvením tzv. zdravotně so-
ciálního pomezí. 

Vzešly z této diskuse nějaké podněty?
Podnětů bylo hodně. Já bych zde zmí-
nil pouze dva. Jedním je podnět pro 
naše jednání s  MPSV, aby ve  vyhlášce 
č. 505/2006 Sb. byly zavedeny rozdílné 
maximální ceny pro jednolůžkové a  ví-
celůžkové pokoje. Náklady na  lůžko jsou 
dnes vyšší než vyhláškou stanovené stro-
py a  v  případě jednolůžkového pokoje 
je tento rozdíl ještě vyšší. V  jednolůžko-
vých pokojích jsou většinou ubytováni 
klienti s vyššími příjmy, kterých se netýká 
povinnost snižovat úhradu z důvodu za-
chování 15 % jejich příjmů. Tito klienti si 
rádi za  tyto pokoje připlatí. Částečně by 
se snížil tlak na veřejné rozpočty, aniž by 
se to výrazně dotklo našich klientů. Druhý 
podnět vychází z avizovaných materiálně 
technických standardů, které by chtělo 
MPSV zavést. Již několik let poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb upozorňují 
na problém s nízkými důchody některých 
seniorů, kteří po  dobu svého aktivního 
života neodváděli dostatečně vysoké 
částky na sociální pojištění. V domovech 
pro seniory ale využívají všechny služby 
„all inclusiv“ jako klienti, kteří platí plnou 
úhradu za pobyt i stravu. Na tuto situaci 
poukazují i  sami klienti našich Domovů. 
Z diskuse vzešel návrh, aby se materiálně 
technický standard stanovil pro domo-
vy pro nízkopříjmové klienty a  zároveň 
vzešel i  návrh, aby došlo k  definici nové 
sociální služby pro tyto klienty s názvem 
„domovy se základní péčí“.

To je zajímavý podnět a určitě se k němu 
v některém z dalších čísel vrátíme.  
Děkuji za rozhovor. 

(RED.)
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MEZINÁRODNÍ  
KONFERENCE

DLOUHODOBÉ PÉČE
Ve dnech 13.–15. 9. 2022 se v polské Toruni usku-
tečnila 24. Mezinárodní konference dlouhodobé 
péče, jejímž společným jmenovatelem bylo téma 
holistického přístupu k dlouhodobé péči. Po loňské 
přestávce, kdy konference probíhala pouze v on-
line prostředí, se letos účastníci konečně potkali 
i naživo. 

Tradice této akce sahá až do roku 1998 
a potkávají se na ní vždy profesioná-

lové pracující s  chronicky nemocnými, 
zdravotně postiženými a  pacienty závis-
lými na pomoci druhých. Odborníci a ka-
pacity z celého světa mají možnost sdílet 
zkušenosti, nápady, navzájem se inspiro-
vat a  pomáhat si hledat nejlepší řešení 
situací, která zlepšují život klientům i jim 
samotným.

A o čem že 24. ročník Mezinárodní konfe-
rence dlouhodobé péče v Toruni hlavně 
byl? Především o  proměně péče o  pa- 
cienty v rámci dlouhodobé péče. O tom, 
že je potřeba začít akcentovat holistický 
přístup k  potřebám osob v  dlouhodobé 
péči a  měnit celou kulturu péče v  této 
oblasti. 

Všichni víme, že populace stárne. Jed-
ním z  důsledků stárnutí lidské populace 
jsou rostoucí nároky na  zdravotní a  so-
ciální péči. Více lidí potřebuje více péče. 
V  jednotlivých zemích 
existuje rozdílná struk-
tura a  rozsah poskyto-
vání této péče. Nicméně 
napříč všemi se začíná 
upouštět od  dříve vžité 
představy koncentra-
ce sociální péče pouze 
v  zařízeních (např. do-
movech důchodů, zaří-
zeních pro dlouhodobě 
nemocné, domovech 
sociální péče apod.). 
Naopak je zde snaha, 
pokud je to možné 
a  zdravotní stav klienta 
to dovoluje, realizovat 
tyto služby přímo v mís-
tě jeho bydliště. V  sou-

časné době tak mohou klienti v případě 
potřeby využívat celou řadu různých fo-
rem sociálních služeb, a to jak poskytova-
ných a  financovaných státem (obcí), tak 
i nestátními organizacemi (např. nadace, 
charity, dobrovolnické služby) a  církví. 
Účastníci konference diskutovali o  tom, 
jak sladit schopnost poskytovat péči 
klientům, kteří ji potřebují, ale zároveň 
jim tuto péči zpřístupnit v  jejich domác-
nostech či v  blízkosti jejich domova, jak 
uspokojit zdravotní potřeby klienta, ale 
zároveň zlepšit kvalitu jeho života, jak mu 
pomoci se mu vyrovnat s osamělostí a za-
jistit co možná nejvyšší míru samostat-
nosti či zda je vůbec možné beze zbytku 
opustit institucionální formu péče? 

Holistický přístup k péči má vliv na celko-
vou pohodu pacientů. Fyzická i psychická 
stránka jsou propojené, myslet musíme 
ale i na duchovní potřeby. I když je kvalita 
života spojena do velké míry se zdravot-
ním stavem, důležitou roli hraje dušev-

ní pohoda, proto je nutné podporovat 
i  nezávislost a  svobodné rozhodování. 
Klienta vnímáme jako celek, rozhodně by 
nemělo jít jen o uspokojení jeho biologic-
kých potřeb. Klient je náš partner a péče 
o něj by tento partnerský vztah měla re-
flektovat. Dlouhodobá péče bývá i v sou-
časném světě stále vnímána pouze jako 
nezbytně nutná péče o  zdraví pacientů. 
To ale nestačí. Celostní přístup znamená, 
že se v péči o klienta zaměříme i na pre-
venci takovým způsobem, aby byla co 
nejdéle a nejpřirozeněji zachována kvali-
ta jeho života v jeho přirozeném prostře-
dí, anebo se péče soustředí na péči reha-
bilitační – tedy na  obnovení ztracených 
dovedností či zpomalení jejich ztráty.

Dlouhodobá péče prochází velkými změ-
nami. Stále větší prostor dostávají techno-
logie a nové metody. Všichni, ať už senioři 
či lidé se zdravotním handicapem, zcela 
právoplatně touží po plnohodnotném ži-
votě. Zdá se, a ze závěrů konference také 

vyplynulo, že největší 
výzvou dlouhodobé pé- 
če je naplnit výše zmíně-
ná očekávání.

Partnery akce byly již 
tradičně polská společ-
nost s  globální působ-
ností TZMO SA a  Polská 
gerontologická asocia-
ce. Organizátoři, předná-
šející kapacity i účastníci 
se jednoznačně shodli, 
že vytvořením sdíleného 
prostoru pro získávání 
znalostí a  výměnu zku-
šeností můžeme hma-
tatelně ovlivnit kvalitu 
dlouhodobé péče.
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Evropská unie
Evropský sociální fond

Preference a výzvy hodnocení 
kvality v sociálních službách 

Individuální projekt: Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006219

Zákon o  sociálních službách vešel 
v  účinnost s  vysokým očekáváním 

všech aktérů – poskytovatelů sociálních 
služeb, zástupců veřejné správy a politic-
ké reprezentace. Nový zákonný rámec so-
ciálních služeb byl považován za žádoucí 
hybnou sílu a za katalyzátor změny smě-
řující k  posílení občanského a  právního 
postavení klientů, ke  zvyšování kvality 
a  vedoucí k  alespoň částečné eliminaci 
nerovného postavení různých poskyto-
vatelů služeb v  dostupnosti veřejných 
financí. Reagoval rovněž na  tehdejší již 
zcela nevyhovující strukturu pocházející 
z  80. let dvacátého století, která postrá-
dala lidskoprávní agendu včetně práva 
klienta na  sebeurčení a  neřešila otázku 
kvality poskytované sociální služby. Nový 
zákonný rámec nepochybně přispěl 
ke kultivaci vztahu poskytovatel – klient 
a k celkovému zlepšení podmínek posky-
tovaných služeb. Praxe však naznačuje, že 
uvedení aktéři sociálních služeb nejsou 
zcela jednotní v  tom, jaký význam při-
suzují oblastem, které přímo či nepřímo 
kvalitu sociálních služeb ovlivňují. Od-
borná pracovní skupina MPSV* se proto 
pokouší nalézt shody a rozdíly ve vnímání 
této kvality jednotlivými aktéry, mezi kte-
ré patří zástupci veřejné správy, poskyto-
vatelé sociálních služeb a klienti. Z dosud 
provedeného dotazníkového šetření 
vyplynula v  tomto smyslu některá zají-
mavá zjištění. Respondenti v dotaznících 
přikládali důležitost v  hodnocení kvali-
ty především tomu, jak službu hodnotí 
sám klient. V  navazujících skupinových 
rozhovorech s  poskytovateli sociálních 
služeb a zástupci samospráv bylo snahou 
hlouběji porozumět některým zjištěním 
dotazníkového šetření. Účastníci skupi-

nových rozhovorů poukazovali na  jistou 
problematičnost spočívající v  subjektiv-
nosti takto orientovaného hodnocení. 
Podle nich například klient shledává v da-
ném okamžiku službu nevyhovující, což 
však nemusí nutně znamenat, že služba 
je nekvalitní. Zaznívaly i  obtíže v  komu-
nikaci: „...subjektivní spokojenost klienta 
jednoduše nezjistíte, ne proto, že vám ne-
rozumí, ale vy nerozumíte jemu“. Někteří 
účastníci také poukazovali na  nezájem 
organizací zjišťovat a respektovat názory 
klientů: „...vídám i zařízení, kde názor klien-
tů je názor pečujících osob“. Další dodává: 
„...Organizace dostanou peníze a víc je ne-
zajímá. Ale zatím je to menšina, tak to jsem 
ráda, ale objevuje se to“. V diskusích pano-
vala shoda o  některých činitelích, které 
kvalitu v  sociálních službách ovlivňují. 
V tomto smyslu zaznívaly jako významní 
činitelé především odbornost personálu, 
profesionalita, jenž ve výsledku předsta-
vuje spokojenost klientů. Z  rozhovorů 
rovněž vyplynulo, že kvalitu lze chápat 
jako nastavený systém vedení organizace 
včetně personálu a  materiálních podmí-
nek, ve kterých je služba schopna zajistit 
očekávaný výsledek, tedy spokojeného 
klienta. Kvalita služby představuje pro 
zástupce veřejné správy a  poskytovate-
lů také úkol mapovat reálné potřeby lidí, 
dobře nastavit procesy, průběžně je ino-
vovat tak, aby naplňovaly poslání služby. 
Ve skupinových rozhovorech jsme se také 
věnovali tomu, co v praxi přispívá k pozi-
tivní změně, co je jejím katalyzátorem. 
Podle účastníků se například osvědčuje 
zavedená spolupráce v organizaci, co se 
týče vyhodnocování výsledků s důrazem 
na prvek komunikace, který pomáhá udr-
žet kvalitu: „...Je to ta komunikace s  tím 

klientem, protože každý má individuální 
představu. My můžeme mít často nějakou 
představu, ale ten klient ji může mít úplně 
někde jinde“. Zazněla také nezbytnost 
průběžné reflexe zavedených postupů, 
čímž se rozumí neustálá snaha reflektovat 
to, co každý ze zaměstnanců v rámci prá-
ce dělá, týmová spolupráce, mít nástroje, 
dovednosti a  schopnosti, jak zpětnou 
vazbu získávat a sdílet. Kromě dokumen-
tace a kontrol výkazů, které vždy nemusí 
odpovídat realitě, by také mělo probíhat 
průběžné pozorování a nasátí atmosféry 
zařízení: „...A když jenom ten člověk vstoupí 
do té služby, tak ta atmosféra hodně napo-
ví. To je pro nás taky velký indikátor“; brát 
v  potaz hodnocení ze strany okolí a  ro-
diny: „...Stačí si na tohle téma při jakékoliv 
neformální příležitosti pohovořit.“ 

V  odborné literatuře převládá shoda 
v  tom, že prioritním hodnotícím kritéri-
em je klient. V tuzemsku se však setkává-
me spíše s  hodnotícími systémy kvality 
orientované na  procesy než na  výsled-
ky. Naše šetření prokázalo shodu akté-
rů orientovat hodnocení kvality služby 
především na  klienta a  posléze na  pro-
středí, ve kterém je služba poskytovaná. 
Domníváme se proto, že bude třeba hle-
dat cesty, jakými vyhodnocovat dopady 
služby na  jednotlivce a  neopomíjet při-
tom ty nezranitelnější. 

JAN ŠIŠKA
PAVEL ČÁSLAVA

* Individuální projekt MPSV – Rozvoj a podpora 
modelů kvality pro systém sociálních služeb, 
Pracovní skupina 03 Pro monitoring zákonné-
ho systému kvality

Posláním sociálních služeb je přispívat ke zvyšování kvality života těch, kteří potřebují pomoc 
a podporu od jiného člověka. Kvalita života příjemce je pak úměrná kvalitě této pomoci, podpory či 
intervence. Co je kvalitní, jak kvalitu definovat a jak kvalitu kontrolovat? To jsou otázky, na které hle-
dají odpověď zadavatelé, vědeckovýzkumné instituce, stejně jako organizace hájící zájmy uživatelů. 
I v České republice je kvalita v sociálních službách často skloňovaným tématem. 
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REDAKCE SE SEZNÁMILA SE ZAJÍMAVOU BAKALÁŘSKOU PRACÍ MONIKY CHURÉ  
Z FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY S NÁZVEM 

Pečovatelé v domovech pro seniory 
a jejich role v plnění přání seniorů

Analýza případu domova pro seniory 
je rozdělena do tří částí. První část je 

popisem nastavení individuálního pláno-
vání v  domově. Druhá část se zaměřuje 
na  přístup pečovatelů k  individuálnímu 
plánování a popisuje to, jak se s individu-
álním plánováním prakticky vypořádáva-
jí. Třetí část je syntézou – snaží se propojit 
nastavení individuálního plánování a pří-
stup pečovatelů, a  tím identifikovat pře-
kážky či problematická místa.
Přestože jsem svůj výzkum prováděla 
v domově pro seniory, kde jsou pečova-
telé součástí jednoho kolektivu, jejich 
přístup k individuálnímu plánování není 
jednotný. Nelze ani říct, že by existovaly 
dva vyhraněné tábory s výhradně pozi-
tivním či negativním náhledem. Pečova-
tele lze nicméně rozmístit na  spektrum 
odmítnutí – přijetí.

Do  přístupu pečovatelů k  individuální-
mu plánování totiž podstatně vstupuje 
to, že je povinné pro všechny klienty. 
Každý klient musí mít sestavený indivi-
duální plán, přestože se mezi sebou jed-
notliví klienti liší nejen svým zdravotním 
stavem, ale i povahou a přístupem obec-
ně. Ve vyprávění pečovatelů se tak pro-
jevuje rozlišení klientů. Prvním typem 
jsou senioři, kteří jsou ochotní a svá přá-
ní formulují společně se svým klíčovým 
pracovníkem. Dalším typem jsou klienti, 
kteří jsou již upoutáni na  lůžko a  odká-
záni na  plnou péči pečovatelů. Posled-
ním typem jsou klienti, kteří už „mít cíle 
a plánovat“ nechtějí. Podobný postoj je 
u klientů sociálních služeb běžný – klien- 
ti očekávají využívání poskytovaných 
služeb a  nepočítají se svým aktivním 
zapojením (Malíková, 2020). Může pro 
ně být těžké identifikovat, čeho by chtě-
li dosáhnout a  o  individuální plánování 
nemají zájem: 
„Protože ten klient, když vám řekne: Já 
jsem sem přišel dožít a  chci mít svůj klid. 
Já už jsem se nadřel, já už si sem chci jít 
jenom odpočinout a nechte mě bejt. Já si 
třeba zajdu třeba na tu aktivitu, já si zajdu 
ke  kadeřníkovi, udělám si, co je potřeba, 
ale udělám si to podle svýho.“ Anna 
S touto pociťovanou „typologií“ klientů 
významně souvisí i uvědomění si rozdílů 
mezi asistenčními a rozvojovými úkony. 
Asistenční úkony klientům služby zabez-
pečují základní životní potřeby (MPSV, 
2022). Právě tyto úkony jsou obsahem 
individuálních plánů klientů upouta-
ných na  lůžko či jinak méně soběstač-
ných. Tyto úkony však nejsou pečovateli 
vnímány jako cíle, kterých by mělo být 
dosaženo v rámci individuálního pláno-
vání, ale jako samozřejmá náplň jejich 
práce: 
„Je přece samozřejmost, když seš ošetřo-
vatelka, tak že jim budeš dělat hygienu, že 
je budeš oblíkat, že jim budeš dávat jídlo, 
to nemusíš psát do individuálního plánu.“ 
Bětka 

Rozvojové úkony a  cíle zahrnují nácvik 
znalostí a  dovedností vedoucí ke  zvý-
šení samostatnosti a  schopnosti klien-
ta řešit svou vlastní nepříznivou situaci 
(MPSV, 2022). Očima pečovatelů jsou 
právě tyto cíle něčím, do čeho jsou seni-
oři bez „chuti a vůle“ podílet se na indi-
viduálním plánování nuceni: 
„Tak jakej má ona cíl, babička, dědeček. 
Chtěj být už v klidu, že jo. A ne tancovat.“ 
Dita 
Pro některé pečovatele by tak bylo 
smysluplnější sestavovat individuální 
plán (tak, jak je zaveden) pouze s někte-
rými klienty. Například jako prostředek 
aktivizace klientů, kteří vůli k  splnění 
stanoveného cíle mají: 
„Ale když je jako nechuť k  tomu ze strany 
toho člověka, tak se můžem všichni snažit, 
jak chceme, nikdy se k  tomu nedobere.“ 
Cyril 

Stejně jako může být pro seniory indivi-
duální plán „papírem k podpisu“, se tak 
může individuální plán pro pečovatele 
stát převážně „formulářem k vyplnění“.
Individuální plán se musí přesto vytvo-
řit. Subjektivní odmítnutí smyslu indi-
viduálního plánování jako takového 
umožňuje pečovatelům vyrovnat tlak 
mezi nutností a náročností tohoto úkolu: 
„Přesto tam musíte něco napsat, takže si 
něco vymyslíte. A  je to jenom z  toho po-
zorování. Ale pak tam jdete s tím papírem, 
aby vám to podepsala.“ Anna 

Pečovatelé si totiž zakládají na  tom, že 
své klienty znají a  dokážou o  ně efek-
tivně pečovat – bez nutnosti zapisování 
do individuálního plánu.
Do  celkového přístupu pečovatelů 
k  nutné administrativě vstupují i  další 
záznamy péče, které musí pečovatelé 
provádět. Pečovatelé se pak mohou cí-
tit přetížení celkovým obsahem toho, co 
je potřeba zaznamenávat, přestože tyto 
záznamy slouží i  jako ochrana pečova-
telů. To může ovlivňovat i  jejich přístup 

Monika se svou prací rozhodla zkoumat plnění přání seniorů v domovech pro seniory očima je-
jich pečovatelů. S jejím svolením uveřejňujeme pasáže z její práce, týkající se přístupu pečovatelů  
a klientů k individuálnímu plánování. 

Celou bakalářskou práci najdete na www.rezidencnipece.cz

Monika Churá
je absolventkou bakalářského oboru 
Sociologie a sociální politika na FSV 
UK a v současnosti studuje navazující 
magisterský obor Veřejná a sociální 
politika, též na FSV UK. Zároveň pracuje 
jako zástupkyně sociální pracovnice 
v domově pro seniory (Domov Pod Kavčí 
Skálou, Říčany).
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k individuálnímu plánování jako takové-
mu: 
„Tu práci je důležité dělat, to psaní, nevím.“ 
Fanynka
Senioři však individuální plán považují 
spíš za dokument k podepsání: 
„Ale když za nima přijdu s  tím individuál-
ním plánem, tak oni absolutně nevědí... 
Nebo nevědí, vědí – jako já jim to přečtu, 
co tam píšu o nich a jestli s tím souhlasej, 
že to podepíšou a říkaj: Sestřičko a proč to 
děláte, dyť je to k ničemu.“ Bětka

Přístup pečovatelů k individuálnímu plá-
nování se odvíjí od toho, za jak náročné 
a  smysluplné ho pečovatelé považují. 
Zaujmutí odmítavého postoje k  indivi-
duálnímu plánování lze označit za jeden 

z mechanismů zvládání, kterým se pečo-
vatelé vypořádávají s  obtížností tohoto 
procesu. Pečovatelé se při své práci musí 
vyrovnávat nejen s  vlastními doved-
nostmi a schopnostmi, ale i  s nejasným 
nastavením individuálního plánování 
(jako je třeba problematické vymezení 
přání a osobního cíle). Nejistota vyvstá-
vající při individuálním plánování může 
způsobovat obavy ze selhání a ohrožení 
vlastní profesionality.
Optika liniových pracovníků ukázala, že 
příčiny problémů individuálního pláno-
vání nelze hledat pouze v individuálních 
charakteristikách pečovatelů jako je na-
příklad věk, vzdělání nebo schopnost 
práce s  počítačem. Vzdělávání a  zvyšo-
vání kompetencí klíčových pracovníků 

je podstatné, problematiku je ale potře-
ba vnímat hned na  několika úrovních. 
Praxe individuálního plánování se odvíjí 
od volného nastavení ze strany legislati-
vy a Ministerstva práce a sociálních věcí, 
a  zároveň od  schopnosti konkrétního 
domova pro seniory individuální plá-
nování vhodně nastavit. Důležité je vní-
mat žitou zkušenost pečovatelů a  jejich 
vlastní pojetí práce – péče o seniory.

Zmíněná literatura:

MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových zaří-
zeních sociálních služeb. 2. vydání. Praha: Grada 
Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-1639-3.

MPSV, Odbor sociálních služeb a inspekce 
sociálních služeb. Doporučený postup č. 3/2022, 
Individuální plánování. Praha: Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, 2022.

Práce se studenty je často doce-
la úmorná. Navíc, na  rozdíl třebas 

od zedníků nebo pokrývačů, to, co snad 
zůstává jako trvalá užitná hodnota v po-
době kompetencí budoucích absolven-
tů, zůstává  učitelům často skryta. 

O to s větším potěšením se kantor setká 
s  takovou prací, jakou byla bakalářská 
práce Moniky Churé. Zde nemám ani 
na  mysli práci jako ta-
kovou, kterou Monika 
samozřejmě obhájila. 
Jde mi o způsob, kterým 
dokázala na jedné případové studii pře-
svědčivě odhalit nesmyslnost povinné-
ho individuálního plánování. 

V  našem časopise jsme se často zabý-
vali problematikou evropskými penězi 
zaštítěného projektu tzv. deinstitucio-
nalizace, včetně jeho dlouhodobě nega-
tivních důsledků pro budování nové sítě 
kvalitních a zároveň kvantitativně dosta-
čujících zařízení pobytové péče o senio-
ry. V  jedné z  minulých statí jsem tento 

kontroverzní přístup označil jako cestu 
do pekla, dlážděnou dobrými úmysly. 

Povinné individuální plánování bylo 
jako džin z láhve vypuštěno přijetím Zá-
kona o sociálních službách v roce 2006. 
Ten zákon byl ale připravován s předsti-
hem několika let, takže reagoval na stav 
v zařízeních na začátku tohoto tisíciletí. 
Pamětníci dobře vědí, že v  té době byli 

klienti domovů důchodců v průměru vý-
razně mladší a  zdravější než jsou dnes. 
Prostě se tehdy zákonodárci domnívali, 
že touto povinností dopřejí klientům 
více individuální pozornosti a péče, než 
kolik se jim do té doby dostávalo. 

Jenže za dvacet let se situace výrazně pro-
měnila. Samozřejmě je stále dost klien- 
tů, kteří se snaží prožít zbytek života ak-
tivně, se zájmem o své okolí a s potřebou 
objevovat něco nového. Nicméně i když 

nemám po  ruce tvrdá data, troufám si 
tvrdit, že dnes už jich bude méně než 
těch, o nichž přesvědčivě vypovídá zmí-
něná bakalářská práce. A potvrzují zkuše-
nosti jejich pečovatelů.

Co se tedy přihodilo? V sociologii tomu 
říkáme závislost na  cestě. Instituce pře-
žívají i tam, kde už se stávají nepotřebné 
a  zatěžující, nicméně dogmaticky stále 

nasazované na  měnící 
se skutečnost. Tak jako 
tomu bylo a  je v  pro-
jektu tzv. deinstitucio-

nalizace, tak jako tomu bylo a  je i v po-
vinném individuálním plánování.

Jsem si jist, že klienti, kterým individu-
ální plán nepřináší zkvalitnění jejich 
života, stejně jako jejich pečovatelky 
a  pečovatelé, kteří musejí vyplňovat 
a  odevzdávat nepotřebné papíry, jsou 
zajatci minulosti. A kdo vyhrává? Bezdu-
ché prosazování nároků zákona, který se 
přežil.

Prof. MARTIN POTŮČEK

O zajatcích minulosti

Přezdívka Pohlaví Věk Vzdělání Praxe pečovatele/v domově

Anna Žena 44 Střední s výučním listem 10 let 10 let

Bětka Žena 23 Střední s maturitou 4 roky 4 roky

Cyril Muž 39 Vyšší odborné 13 let 6 let

Dita Žena 60 Střední s výučním listem 5 let 5 let

Ester Žena 37 Střední s výučním listem 19 let 3 roky

Fanynka Žena 53 Základní 2 roky 1 rok

Gréta Žena 48 Střední s maturitou 7 let 7 let

Základní údaje o respondentech

D I S K U Z E ,  N Á Z O RY
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HOJENÍ RAN V DOMOVECH
PRO SENIORY Z POHLEDU 
SESTRY SPECIALISTKY 
KO M PL E XN Í  P O H L ED  N A  PACI EN TA  SE  ZD R AVOT N Í M 
PR O B L É M E M  A  N E  P O UZE  N A  „ R Á N U “

V  naší péči není rána, ale pacient – 
osobnost, babička nebo děda, zvol-

te podle sebe, co je vám bližší; u kterého 
došlo k  zhoršení zdravotního stavu. Je 
důležité znát příčinu a  faktory, které se 
na vzniku rány podílejí. Zaměřit se na kli-
enta jako na  celek, na  jeho zdravotní 
stav a nemoci, stav výživy, pohyblivost, 
schopnost spolupráce a  hlavně, na  za-
chování co nejvyšší kvality života.
Komplexní a  koordinovaný přístup 
v  péči o  ránu se nazývá „wound mana-
gement“ a  netýká se jenom správného 
výběru materiálu, ale komplexního po-

hledu na  ránu, kdy je potřeba, 
abychom spolupracovali jako 
multidisciplinární tým. Rána 
vyžaduje spojení odborníků 
z  řad lékařů, sester, nutričních 
specialistů, ošetřovatelů a  ro-
diny. Každý má v týmu důležité 
a nezastupitelné místo.
Chronická rána je definována 
jako porušení kontinuity po-
vrchu kůže a  integrity orga-
nizmu. Jedná se o  defekty se 
ztrátou kožní tkáně, které zasa-
hují do  tkáně podkožní. Doba 
hojení takových ran je obvykle 
delší než 6 týdnů. Řadíme sem 
bércové vředy, diabetické ulce-
race, dekubity, ulcerace po  ra-
dioterapii, popáleniny III. stup-
ně a všechny rány, které se hojí 
per secundam. 
Když přicházíme do zařízení, je 
pro nás důležité spolupracovat 
s  týmem, který se o  daného 
klienta stará. Dozvídáme se 
cenné informace o  pacientovi, 

jeho stavu a  vývoji v  hojení rány. Dané 
informace poté využíváme k  nastavení 
terapie.
Ve  své praxi se občas setkáváme s  pří-
stupem, kdy se léčí jen rána bez za-
měření na  pacienta. My ale neléčíme 
pouze ránu, ale pacienta, který má 
zdravotní obtíže. Je pro nás důležité 
naše zkušenosti a  vědomosti předávat 
dál. Naším cílem je s vámi vytvořit tým 
a pracovat tak, aby došlo ke  zhojení 
rány a v případě, že to není možné, aby-
chom co nejvíce eliminovali negativní 
dopad na klienta. 

V  hojení rány je základním kamenem 
hygiena a příprava spodiny rány, na  je-
jíž úrovni závisí doba trvání a úspěšnost 
léčby. Základem péče o rány je správ-
ně provést hygienu rány a jejího okolí  
a výběr vhodného primárního a sekun-
dárního krytí. B. Braun nabízí rozsáhlé 
možnosti komplexní léčby chronických 
ran od správného čištění, krytí až po ná-
slednou léčbu a hojení.
Rádi pomůžeme i ve vašem zařízení. Váš 
lékař či vy se na nás můžete obrátit. 

Rozvoj farmaceutického průmyslu ovlivňuje všechny oblasti. Výraznou transformací za poslední roky 
prošla i léčba chronických ran. Máme více znalostí o fázích hojení ran a více se zaměřujeme na fak-
tory spojené s léčbou rány. Došlo k výraznému rozvoji používaných materiálů, které se k hojení ran 
využívají a dále máme i nové postupy, jak o ránu správně pečovat. Chronické rány se svým vývojem 
a etiologií liší od ran akutních, vyžadují často delší dobu hojení, a proto je třeba, aby přístup k ranám 
byl efektivní a měl komplexní charakter. 

Mgr. Iva Sedláčková –  
„ranhojička“ B.Braun pro oblast Čech
Iva.sedlackova@bbraun.com
+420 777 841 402

Prontosan® Wound Irrigation Solution, Prontosan® Wound Gel, Prontosan® Wound Gel X jsou zdravotnické prostředky. Prontosan® Wound Irrigation Solution irigační roztok na rány je určen 
k čištění, oplachování a zvlhčování akutních, chronických a infikovaných kožních ran, popálenin prvního a druhého stupně. Prontosan® Wound Gel je určen k čištění, zvlhčování a dekonta-
minaci akutních, chronických a infikovaných kožních ran a popálenin 1. a 2. stupně. Prontosan® Wound Gel X je určen k čištění, zvlhčování a dekontaminaci akutních, chronických a infiko-
vaných kožních ran a popálenin. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Švýcarsko.

Pozn. redakce: Jak spolupráce mezi domovy seniorů a společností B. Braun funguje, jsme psali v minulém čísle časopisu Rezidenční péče.


