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No nepu jc si to a nekup si to ...
Va zena c tena rko, va zeny c tena ri,
S podivem jsem zaregistroval, jak se na m zkracuje c as mezi sva tky v roce a jak se zkracuje i rok. Proc ? Pamatuji
se, ze nýkdy drıve se nase dýti a vnouc ata týsili ů a to jistý nebyl ani rıjen, ale azpozdnı listopad ů na Mikula se,
co jim nadýlı. Po jeho na vstývý jsme výdýli, ze za pa r tydnu tu budou va noc nı sva tky, se vsım vsudy ů s kouzlem
stromku, vuni frantiska, sploucha nım kapra ve vaný, koledami i nezbytnymi da rky. Jo, bejva valo.
Nynı jizteŽ jsem zaznamenal, ze budou va noce. Co zaznamenal, je mi to prımo vnucova no. Reklama na kazdem
kroku a z kazdeho koutu, nejenom postovnı schra nky c i jejı nove podoby ů emailove. Z e se na mný valı za plava
informacı o tom, jak je pro mý vyhodne nakoupit teŽ hned a ze týsný pred va noci jizkonc ı svýt, protoze prestanou
akc nı nabıdky, akc nı slevy, obchody budou zet pra zdnotou, na to jsem si trochu zvykl.
Toto media lnı masırova nı cha pu. Prece bez toho bychom se my, vsichni potencia lnı za kaznıci treba zapomnýli
podıvat v prosinci do kalenda re a nenaplnili bychom oc eka va nı objemu obratu a na sledný zisku vsech tých, co
majı na srdci pouze nase blaho. Cha pu, ze i PR se musı uplatnit. A navıc ů jaka to bomba ů vsichni mi strkajı domu sve nabıdky s penýzi. Poc et subjektu, ktere mi nabıdli v poslednı dobý penıze a jenom tak, z dobroty srdce,
abych si mohl nakoupit po c em mi srdce bazı (nebo mym nejblizsım), se vysplhal na dvojciferne c ıslo. A jak jednoduse mi tu cestu pripravili. V jednom dopise mi poslali ozna menı o tom, ze mohu byt IN.
Nabıdka mný omra c ila natolik, ze jsem nebyl schopen odpovýdýt, ze to ra d uvıta m a aÓ mi to tedy poslou. Ale oni
jistý výdýli, ze to na mný tak zapusobı a nec ekali na moji reakci, za chvıli jsem mýl druhy dopis s kartou a za tyden tretı, kde byl PIN. Výrte nevýrte, kdyzjsem to suma suma rum sec etl, hned jako bych mýl v portmonce c tvrt
milionu. Jestý nýkolik desıtek tisıc z nabıdky dle vyhody c ıslo xy, jak mi rıka reklama v televizi, plus nýco
z novin, a to by byl v tom ten mikula ssky c ert, kdybych za pul milionu jizsve touhy nenaplnil. A bez me pra ce.
LeÓ teŽ , plaÓ pak. O jak lidske, sama filantropie.
Ale co to jsem jenom za blouda? Dovolil jsem si prec ıst to, co je oznac eno malilinkatou hvýzdic kou. Najednou se
mi mlzı pred oc ima. Z e by ta filantropie byla pro mý tak draha ? Beru kalkulac ku do ruky. Poc ıta m mýsıce, poc ıta m procenta, konec nou cenu, prec tu si jestý 2x podmınky, co kdyza co kdyza jestý kdyz, co vsechno a mlha se
mi rozplyva , oc i vidı jasný. Nebrat. Poc ıta m znovu a znovu. Nebrat a nebrat. Ale probuh, nejsem to ja jenom negativista, co kdyznecha pu dobu, co kdyzjsem mimo celou sjednocenou Evropu? Nebo i mimo cely svýt? Co
kdyzje vlastný nemodernı zıt z nastra danych penýz? Co kdyzse zije teŽ jenom z pujc ek a ne z toho co se vydýla ,
nasporı, zdýdı, vyhraje v 1 proti stu„ .? Z e by slo o dalsı filozoficky pohled na zpusob zivota dnesnı doby: “
Nema s? - tak si pujc , utraÓ a pak „ - nedomyslej, buŽ to to “
rozdejcha s nebo dodejcha sú.
Va zenı pra tele, nejsem proti modernım proudum i výtrum, ale jsem proti tým, ktere tva rıce se jako dobroc innost,
mi chtýjı vyfouknout mou penýzenku, nebo i kartu (vsimli jste si taky, ze Čbytek z penýzenky pozorujete prımo
okamzitý, ale z karty je to jakoby neosobnı?). Jsem proti vsem miniaturnım pısmum, ve kterych se skryva nýco,
co poskytovatel asi doufa , ze si neprec tu, ale plnit budu muset. Jsem proti vsem uva dýnym velkym c ıslicım cen
bez DPH a miniaturnım s DPH. Proc na mý takhle? Je aztak scestna moje myslenka, ze obchodnık (aÓ maly c i
velky) a kupujıcı tvorı rovny a partnersky vztah a na za dne straný by nemýla byt nerovnova ha? Na jedne straný
zbozı ů poctive, v za ruc nı dobý, v odpovıdajıcı kvalitý, va ze, mıre i cený a s vlıdnou ale ne podlezavou c i vnucujıcı se obsluhou, na straný druhe penıze s kultivovanym za kaznıkem.
Jistýze mohou nastat prıpady, kdy je pujc ka potrebna . Z ivot prina sı s sebou i tyto situace. Ale i zde je mısto pro
vyrovnany partnersky vztah, pro jasnou a nezakuklenou nabıdku. Mýla by zustat jasna hranice mezi pujc kou, Čvýrem c i jinou formou financ nı vypomoci a lichvou. Na jasne, zretelne, pruhledne a nic nezakryvajıcı nabıdce pak
vydýlajı obý strany a dlouhodobý.
Nebudu da vat rady, jsou drahe a mnoho lidı by je ani nezaplatilo a ani neocenilo. Stac ı, kdyzsi kazdy prostymi
matematickymi operacemi jako jsou plus, mınus, kra t, dýleno i tuzkou na papıru spoc ıta , co se mu nabızı a za kolik. Kdo nema ruc nı poc ıta nı ra d, aÓ si koupı kalkulac ku, jsou k dosta nı jizpod stokorunu. Dost mozna , ze tato
investice va m usetrı i vıc nezjejı stona sobek.
Preji va m vsem prıjemne na kupy.
(JS)
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Cena kvality v socialnı peci
Pod tımto na zvem vyhla sila redakce c asopisu Socia lnı pec e a Rada CR pro jakost ve spolupra ci s Ministerstvem pra ce a
socia lnıch výcı CR 1. rocnık celostatnı soutžze o nejlepsı instituci a pracovnıky roku v oblasti socialnı pece. Uvedena
soutýzje organizova na pod za stitou hejtmanu jednotlivych kraju CR a Svazu mýst a obcı CR.
V socia lnı pec i, predevsım v instituciona lnı socia lnı pec i, je rada pracovnıku, kterı sve povola nı berou jako posla nı a zasta vajı jej s veskerou ochotou, la skou a nýkdy i s celozivotnım odevzda nım. Mnozı z nich nejsou za svoji pra ci adekva tný
ocenýni a presto do nı vna sejı sva srdce. Asi nejlepsımi hodnotiteli teto pra ce jsou predevsım obyvatele Čstavu socia lnı pec e
a domovu duchodcu. Jejich spokojeny Čsmýv c asto predc ı jine pochvaly. Proto redakce c asopisu Socialnı pece hodla ve spolupra ci se socia lnımi odbory krajskych Čradu vyhla sit tuto cenu, kterou kazdoroc ný udýlı tým institucım a jednotlivcum, kterı
v teto na roc ne dobý vytva rı komfortnı prostredı a stabilnı za zemı pro obyvatele sve instituce a svym prıstupem k pra ci potvrzujı, ze kvalita je predevsım v profesionalitý a osobnım prıstupu.
Mezi hlavnı soutýznı kategorie patrı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena kvality pro poskytovatele neČstavnı pec e (zrizovane krajem a obcı, neziskove organizace)
Cena kvality pro poskytovatele Čstavnı pec e (zrizovane sta tem, krajem nebo obcı, neziskove organizace)
Cena pro nejlepsı tym v socia lnı pec i
Cena nejlepsıho vedoucıho pracovnıka v socia lnı pec i
Cena sympatie (pro nejsympatic týjsıho pracovnıka instituce socia lnı pec e)
Cena ministra pra ce a socia lnıch výcı CR za komplexnı prıstup obce nebo regionu k socia lnı pec i.
Soutýzprobýhne ve vsech kategoriıch ve dvou kolech a to:

Ú
Ú

za prve - v kazdem kraji nominace a verifikace + v ybýr jednoho ze skupiny nominovanych pro danou kategorii do
celosta tnıho fina le (neverejna kola v termınu do 17.Čnora 2005)
za druhe - zaseda nı hodnotıcı komise na rozsırenem zaseda nı redakc nı rady a hodnotıcıch porot + vybýr finalistu
( dne 17.brezna 2005).

Nominovat do soutýze o Cenu kvality pro poskytovatele Čstavnı a neČstavnı pec e muze kdokoli, poc ıta se zejmena
s nominacı pocha zejıcı ze Socia lnıho odboru Krajskeho Čradu daneho kraje, prıpadný starosty obce, kde se navrhovana instituce nacha zı. Nominovat se muze take samotny poskytovatel. Nominovanı vyplnı nominac nı dotaznık, kde posoudı za kladnı kriteria pro Čc ast v soutýzi. Nominovat vedoucıho pracovnıka a tym mohou podrızenı, samotnı c lenove tymu, spolupracovnıcı, zrizovatele, kolegove z jinych institucı a Socia lnı odbor KU . Podkladem pro nominaci bude opýt vyplnýny dotaznık
ze strany nominovanych, souhlas se zverejnýnım a struc ny profil pracovnıka/pracovnice nebo tymu. Pro Cenu sympatie platı
odlisne kriterium: muze ji zıskat kterykoli zamýstnanec instituce v hlavnım pracovnım pomýru, bez ohledu na pozici. Nominuje jej nejmený 5 spolupracovnıku nebo klientu instituce, kterı vtipnou formou popısı duvod, proc pra vý onoho c lovýka nominujı ... Duvodem mohou byt treba vynikajıcı knedlıky od kucharky, upraveny za honek od zahradnıka, nebo taky výc ne
vtıpky a neutuchajıcı dobra na lada sanita re. Podmınkou je podepsany souhlas nominovaneho s otistýnım jeho fotografie a
prıbýhu v tisku. Nominace pro Cenu ministra pra ce a socia lnıch výcı bude poskytnuta opýt ze Socia lnıch odboru KU , prıpadný i Svazu mýst a obcı. Nominovat mohou i pracovnıci jakekoli instituce v dane obci. Nominovanı na tuto cenu jsou starostove mýst a obcı, kde je origina lný a predevsım komplexný reseno poskytova nı socia lnıch sluzeb.
Preda nı cen se uskutec nı na fina lovem galavec eru “Den pro socia lnı pec iúv Praze, kteremu bude predcha zet prijetı vıtýzu soutýze na Prazskem hradý nebo v Poslanecke snýmovný parlamentu CR (predpokla dany termın 7.dubna 2005).
Blizsı informace lze zıskat u vyhlasovatele soutýze na adrese: Monika Bilecova , IKARIA CZ a.s., tr.kpt.Jarose 31, 602
00 Brno, tel.545128108
redakce
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Lekar a pacient
Ota zka vztahu mezi lekarem a jeho pacientem byla predmýtem konference, kterou na 20. za rı 2004 svolala do jednacıho sa lu Sena tu Ceske republiky
nový vznikajıcı Koalice pro zdravı. Konference se uskutec nila s na zvem Lekar a pacientpoc a tek dialogu pod patrona tem predsedy Vyboru pro zdravotnictvı
a socia lnıpolitiku Sena tu MUDr.Toma se Julınka a zČc astnilo se jı nýkolik desıtek odbornıku lekaru, zdravotnickych manazeru, za stupcu zdravotnıch pojisÓoven a nejruznýjsıch obc anskych sdruzenı pusobıcıch ve zdravotnicke a socia lnı oblasti. Mezi Čc astnıky byl naprıklad byvaly ministr zdravotnictvı MUDr.
Ivan David, prof. Svoboda, MUDr. Schlanger, reditelka VZP ing.Musılkova a za ministerstvo zdravotnictvı dr. Filec a dr. Vostra kova . Konferenci rıdil Mgr.
Toma s Cikrt.
Program konference byl rozdýlen do nýkolika c a stı. Hlavnı predna sku na tema
"Lekar a pacient" mýl MUDr. Milan Nova k, spoluzakladatel rubriky Zdravotnickych novin "Nejsem si jist".
Dopolednı jedna nı dalo prostor pro vystoupenı za stupcum obc anskych sdruzenı. K nim patrila naprıklad ing.Jelınkova , CSc. z O.s. AUTISTIK, Mgr.
Lorman
z o.s.Z IVOT 90, ing. Hrda z Prazske organizace vozıc ka ru, Mgr. Koudelkova
z o.s.JANTAR a rada dalsıch.
Odpolednı jedna nı bylo zamýreno na prednesenı zpra v z pracovnıch skupin, ktere na samostatnych jedna nıch predcha zejıcıch kona nı konference projedna vali problematiku etickeho pohledu, ekonomicko-organizac nıch barier a pra vnıch problemu spojenych s predmýtem konference.
Zpra vu prvnı pracovnı skupiny zabyvajıcı se etickym pohledem vztahu pacient partner prednesl c len predstavenstva Koalice pro zdravı prof. MUDr.
Jirı Vorlıc ek, CSc. Ze za výru, na jejichzobsahu se c lenove pracovnı skupiny shodli, zejmena podtrhujeme:
1. Eticky kodex Pra va pacientu, ktery schva lila eticka komise MZ CR v roce
1992, je nutno prizpusobit souc asnosti
. formulovat pra va a povinnosti konkretnýji a da t je do souladu s Evropskou
chartou pra v pacientu
. specifikovat povinnosti pacientu, jak vuc i sobý samym a svemu zdravı, tak
i ve vztahu k dodrzova nı pokynu k lec bý.
2. Kvalitnı zdravotnı pec e nemuze byt Čspýsna bez aktivnıho a odpovýdneho
prıstupu pacienta, o nýhozje mozne usilovat:
. vzdýla va nım (osvýtou)
. nastavenım zdravotnıho systemu tak, aby k odpovýdnemu chova nı
pacienta ekonomicky motivoval.
3. Naplnova nı vize partnerstvı mezi lekarem (zdravotnıkem) a pacientem
vyzaduje soustavne vzdýla va nı na obou strana ch:
.

na straný lekaru (zdravotnıku) se jedna zejmena o komunikac nı

dovednosti, znalosti psychologie a respektova nı pra v pacientu (naprıklad na soukromı a stud) a je výcı zkvalitnýnı vyuky na lekarskych a dalsıch fakulta ch
na straný pacientu (obc anu) je treba zejmena zlepsit povýdomı o
zdravovýdý, c ili zlepsit vzdýla va nı na za kladnıch a strednıch skolach
lekari i pacienti jsou vystaveni na roc nym zivotnım situacım a potrebujı týmto situacım porozumýt, nauc it se je resit - nemýli by se proto v krizi vyhybat odborne pomoci.
..4. Data o kvalitý jednotlivych zdravotnickych zarızenı a lec enı ruznych nemocı by

mýla byt verejna .

Zpra vu z dalsı pracovnı skupiny zabyvajıcı se problematikou ekonomicko organizac nıch barier vztahu pacient a klient prednesl ing. Ladislav Friedrich

CSc. genera lnı reditel Oborove zdravotnı pojisÓovny. Z navrzenych za výru zejmena vybıra me:
1. Souc asne nastavenı systemu organizace, rızenı a zpusob financova nı
c eskeho zdravotnictvı je treba zmýnit
. zachova nı souc asnych motivacı a disproporce mezi solidaritou a zodpovýdnostı povede k dalsımu zvysova nı financ nıho deficitu, prohlubova nı nerovneho prıstupu obc anu ke skutec ný kvalitnı pec i a snizova nı ekonomicke i odborne efektivity celeho sytemu
. kumulacı týchto neprıznivych trendu by se c eske zdravotnictvı mohlo ocitnout v situaci, kdy uzmu nepomohou anebo nebudou k dispozici mimora dne sta tnı
dotace a kdy tedy nebude schopne zajistit obc anum kvalitnı a dostupnou pec i
. dusledky na svych bedrech ponesou vsichni obc ane a zvla stý týzce pak ti,
kterı jsou nemocn ı.
2. Z a dna vla da by uznemýla vykryvat financ nı deficit ve zdravotnictvı a tım
oddalovat nutne zmýny
. poskytovatele zdravotnı pec e a jejı pla tci by se mýli mezi sebou vypora dat podobný jako subjekty v jinych oblastech, ktere se rıdı obchodnımi vztahy
to nevyvazuje vla du z odpovýdnosti nastavit zdravotnictvı a jeho pravidla tak, aby k deficitu nedocha zelo, c ili provest zdravotnickou reformu.
.3. Krizi zdravotnickeho systemu v CR je treba predejıt
. to vyzaduje odvahu politiku a jejich podporu takovym zmýna m, ktere
budou odstranovat prıc iny souc asnych problemu a nikoliv jenom jejich
dusledku.
4. Legislativnı c innost v oblasti zdravotnictvı je chaoticka a nedemokraticka
. vza jemný neprova zane, c asto si i protirec ıcı pra vnı normy, prijımane bez
ra dneho pripomınkoveho rızenı, rozkla dajı zdravotnicky system na
nesourode izolovane prvoc a stky
.politici naprıc politickym spektrem by se mýli chovat odpovýdný a mýli by se vra tit ke standardnı tvorbý za konu a nizsıch pra vnıch norem tak, jak by to mýlo
byt samozrejme v c lenske zemi Evropske Unie.
5. Pro efektivnı fungova nı c eskeho zdravotnictvı je nezbytne, aby bylo
informac ný otevrene a transparentnı
.

pacienti majı pra vo výdýt jak kvalitnı pec e je poskytova na jednotlivymi
poskytovateli zdravotnı pec e, a ti by zase mýli mıt jistotu, ze svou c innost
budou vykona vat za jasný vymezenych pravidel
pla tci (zdravotnı pojisÓovny) by pak mýli mıt moznost tato pravidla
vyma hat a v za jmu svych klientu (pacientu) uzavırat smlouvu jenom
s kvalitnımi poskytovateli.

.6. V souc asnosti pravdýpodobný nejsou naplnova ny pozadavky ekvity
. pacientum nenı poskytova na stejný kvalitnı pec e v ruznych regionech a v ruznych zdravotnickych zarızenıch, take nenı výnova na stejný intenzivnı pozornost
vsem onemocnýnım (tato tvrzenı je treba objektivizovat, ale obc anum nezatajovat)
problem ekvity se nynı zac ına objevovat v mediıch a muze vyvolat dosud chybýjıcı popta vku pacientu po kvalitý zdravotnı pec e a tedy i zdravotnicke reformý.
.7. Pec e o zdravı a zdravotnictvı se nacha zı ve stejnem ekonomickem prostredı
jako jine oblasti naseho zivota
. politici by nemýli tuto skutec nost obc anum zastırat a mýli by, podobnýjako naprıklad v prıpadý socia lnıho systemu, vnest do zdravotnictvıekonomickou motivaci pacientu na efektivnım c erpa nı zdravotnı pec e (respektive na dodrzova nı svych povinnostı). Pacient by mýl zna t nejen na klady na svoji lec bu ("vidýt Čc et"),
ale i mıt moznost je ovlivnovat.

8. Zdravotnictvı v CR by mýlo byt nada le postaveno na verejnem zdravotnım pojistýnı, posılenem o moznost volby mezi alternativnı nabıdkou pojistnych
pla nu a rozsırenem o moznost smluvnıho pripojistýnı a spra vnem nastavenı konkurence pojisÓoven
. sta t by mýl stanovit pro zdravotnı pojistýnı srozumitelna a raciona lnıpravidla, v nichzmusı byt uprednostnýny za jmy vsech obc anu a minimalizova n vliv
za jmovych skupin ve zdravotnictvı.
9. Pro medicınsky, pra vný i ekonomicky korektný vykona vany lec ebny postup je treba vytvorit standardy. Ty by mýly vznikat na nýkolika Črovnıch
. vla da (parlament) by mýla definovat za kladnı rozsah pec e hrazene
z verejneho zdravotnıho pojistýnı
. pojisÓovny by mýly vytvorit vlastnı standardy pro svoji smluvnı politiku . odborne spolec nosti by mýly vytva ret standardy pro posouzenı
lege artis postupu.
Zpra vu ze tretı pracovnı skupiny zabyvajıcı se pra vnı problematikou vztahu pacient - spotrebitel prednesl JUDr. Ondr ej Dosta l, predseda Asociace
pro medicınske pra vo a biotiku. Prednesene na vrhy lze rozdýlit na sledovný:
1. Pra va pacienta ve vztahu k lekari - system pra v pacientu ve vztahu
k lekari by mýl odra zet aktua lnı stanoviska lekarske etiky. Z toho duvodu je treba vycha zet predevsım z U mluvy o biomedicıný (mezina rodnı dokument
Rady Evropy). Ke klıc ovym ota zka m patrı informovany souhlas, pra vo na soukromı a informace o zdravotnım stavu a medicınske standardy.
2. Povinnosti pacienta - v souc asne dobý sta t garantuje za konem obc anovi pec i o jeho zdravı a z hlediska obc ana je tedy tento statek vymahatelny. Na druhe
straný nevyzaduje dusledný po obc anovi, aby o sve zdravı pec oval, respektive nevytva rı za dne na stroje, ktere by z obc ana uc inily aktivnıho partnera (dnes
pouze obecna povinnost predcha zet skoda m na zdravı - Š 415 Obc anskeho za konıku).
3. Pra va obc ana na informace a prıstup k pec t- vzhledem k tomu, ze
v nasich podmınka ch nenı mozne uhradit z verejnych fondu vsem nemocnym veskerou pec i na nejvyssı Črovni modernı medicınske výdy, musı za kon stanovit proceduru, jak bude rozhodova no, ktere druhy za kroku budou dostupne bezplatný a komu (kriteria, nestrannost, prezkoumatelnost).
4. Procesnı za ruky uplatnýnı pra v_- v souc asne dobý platı moznost vybýru z na sledujıcıch moznostı: obc anskopra vnı zaloba, poda nı trestnıho ozna menı,
iniciova nı stıznosti c i zaha jenı disciplina rnıho rızenı pred CLK
Pri zpracova nı tohoto c la nku byly vyuzity predevsım pısemne materia ly predlozene Čc astnıkum konference.
(JV)
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Seznamka byla v Italii
Kazdy vı, co ma seznamka v na plni pra ce.Nase Seznamka seznamuje predevsım ty, kterı majı zdravotnı handicap.Je zdarma a proto je dostupna kazdemu za jemci.
.
Kromý preda va nı kontaktu na vhodne protýjsky se snazıme usnadnit seznamova nı nasim klientum pora da nım spolec nych akcı.Loni se na m podarilo uspora dat pobytovy za jezd k mori do Chorvatska na Istrii.Vsem se lıbil a urc itý pomohl prinejmensım nava zat mnoha hezka pra telstvı.
V letosnım roce jsme spolec ný vyjeli do hotelu ve strednı Ita lii.Mýli jsme stýstı, protoze, i kdyzuzbyla polovina za rı, pra lo
na m poc ası.Kdo chtýl, uzıval denný koupa nı v mori, ktere jestý nestihlo vystydnout a ti neopa lenı se urc itý kra sný opa lili.Ale
co by to bylo za za jezd do ciziny, abychom neproba dali take okolı.Kazdy si vybral podle sveho, nýkdo jel na vylet lodı na
Rimini i s na vstývou delfina ria, nebo vyrazili do sta tu ve sta tý ů do San Marina, nýkdo stihl obojı.Urc itý kazdy si uzil procha zek po okolı, zejmena, kdyzjedno mýstec ko navazovalo na druhe, pýkný podel more a pla ze.Pri jedne procha zce jsme stihli
projıt i tri najednou. To nase, Milano Marittima, od nýj na sever Lido di Savio a jizný kouzelne la zenske mýstec ko Cervia.
Vsechny byly propojeny mnoha morskymi kana ly, nýktere z nich vedly azk nedalekym solnym jezerum.A to vse zarostle
kupou borovic, platanu a palem, prava Riviera Romagnola.
Zajımave byly i ruzne trhy, kde slo koupit vse, poc ınaje samozrejmý rybami a jinymi morskymi zivoc ichy, pres c erstvou zeleninu a ovoce a da l boty, kabelky a mnohe jine typicky italske vyrobky.Urc itý nikdo neprijel s pra zdnou.A kdo nenakoupil,
privezl si alesponpa r muslı nebo trochu pısku z pla ze.Ti sÓastnýjsı i adresu nebo telefon na nove zna me.
Za zitku bylo urc itý dost.Presto na s jestý jeden c ekal pri odjezdu.Jestý dopoledne bylo kra sne, teple poc ası, jen more bylo vıc
zvlnýne.Nikdo netusil, ze za pa r hodin se rozprsı, strhne se pora dna bourka a vıtr zesılı do silne vichrice a mozna i vıc.Pres
pla za skrz rady hotelu se privalila voda, snad morska a znesnadnila na m odjezd.Obklopila hotel ze vsech stran a sotva jsme
s autobusem vycouvali, uzavırali za na mi policiste ve spolupra ci s hasic i ulici. A to jsme se vsichni pri odjezdu k autobusu uz
brodili, nasi vozıc ka rku museli pa nove nejdrıve odnest a pak jestý odna seli vozık.Vsichni jsme byli ra di, ze autobus
z uzavrenych oblastı sÓastný proklic koval a vydal se s na mi domu.UzteŽ se muzeme týsit na prıstı rok.
Pro letosek to vsak nenı vsechno.Seznamka chysta jestý dvý tuzemske akce, jednak vıkendove setka nı koncem rıjna a pak
jestý Silvestrovsky pobyt .Obý akce jsou zajistýny v relaxac nım area lu Hnac ov, ktery je mezi Klatovy a HorazŽ ovicemi.
Kromý ubytova nı je v cený i plna penze a jedna masa z(zdarma), saunu, elektrolec bu a dalsı je mozne doplatit.Souc a stı silvestrovskeho a novoroc nıho pobytu bude i ziva hudba, na Silvestra druha vec ere i prıpitek.Jestý zbyvajı volna mısta, takze
zveme prıpadne za jemce, aby se prihla sili.Cım na s bude vıc, tım se zvysuje i sance potkat tu pravou nebo toho praveho.A o
to na m jde, nebyt sami.
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12.kongres k sexualnı vy chovž
Ve dnech 14. az16. rıjna 2004 se v Pardubickem hotelu Labe uskutec nil v poradi jiz12. kongres k sexua lnı vychový.
Jejım organiza torem byla Spolec nost pro pla nova nı rodiny a sexua lnı vychovu
ve spolupra ci s Pedagogickou fakultou University v Hradci Kra love.
U c astnıci kongresu mýli moznost vyslechnout vıce neztri desıtky predna sek a odbornych sdýlenı. S jejich obsahem, vc etný dalsıch prımo neprednesenych, se majı moznost podrobnýji
sezna mit i dalsı za jemci o tuto
problematiku, a to prostrednictvım vydaneho sbornıku.
Z meho hlediska patrila k nejzajımavýjsım tematum naprıklad
predna ska doc. PhDrVladimıra
Taubnera, CSc. "Kriticke myslenı v sexua lnı vychový", RNDr. Jiriny Kocourkove "Problemy rodinne politiky v Ceske republice" nebo Paeddr..Lenky Kubrichtove "Vzdýla vacı oblast Clovýk a zdravı" v novem systemu kutikula rnıch
dokumentu. Mimo nejruznýjsıch vychovnych a pra vnıch pohledu na sexualitu
byla pozornost výnova na take problematice HIV/AIDS (Mgr.Petr Kanka - Svýtova konference v Bangkoku 2004, MUDr.
Ivo Procha zka CSc.- Prevence HIV infekcenova doporuc enı a stare problemy) doma cıho na silı (doc.JUDr.Senta Radvanova ,
CSc.- Rodina za zavrenymi dvermi) nebo vlivu novych technologiı ( PaedDr. Josef Rydlo - Psychologicke aspekty chatova nı, Jaroslav Houdek - Mobilnı telefonnı prıstroj, nova moznost latentnıch forem sexua lnıch aktivit, Mgr.Libor Svardala - Dýti a nebezpec ı internetu). Kongresu se aktivný zČc astnili hoste ze Slovenska,
PhDr. Radomır Masaryk - Hodnotova orienta cia uc itelek/ov vychovy k manzelstvu a rodic ovstvı a PhDr. Gabriel Bianchi
CSc. - Sexualita a intimne obc anstvo.
U c astnıci kongresu si vyslechli take sdýlenı MUDr.Jirıho Mellana o sexualitý menta lný postizenych osob, vc etný pozva nı na celosta tnı konferenci k teto tematice, kterou organizuje obc anske sdruzenı ORFEUS ve spolupra ci s Pedagogickou fakultou University v Hradci Kra love dne 3.prosince 2004 (blıze viz www.orfeuscr.cz). Mezi neprednesenymi prıspývky ve
sbornıku je zarazeno i tema dalsı c lenky pracovnı skupiny pri vyse uvedenem obc anskem sdruzenı, a to Mgr.Zdenky Koza kove DiS na tema" K nýkterym aspektum sexua lnı vychovy osob se specifickymi potrebami".
Podle zamýrenı sve odbornosti (uc itele, lekare, za stupce obc anskeho sdruzenı apod.) si vsak mohl zajımave tema vybrat
kazdy z Čc astnıku. K jednotlivym blokum byla organizova na diskuse, ve ktere si mýli predna sejıcı a jejich posluchac i moznost vza jemný vymýnit radu zkusenostı. Vyznam kongresu pro radu z nich byl podtrzen moznostı zıskat osvýdc enı o akreditaci kongresu vydanym Ministerstvem skolstvı, mla deze a týlovychovy CR
(JV)
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Odbornakonference Sdruzenı pro
ucelenou rehabilitaci postizeny ch
V zasedacım sa le Svazu c eskych a moravskych vyrobnıch druzstev v Praze se 21. rıjna 2004 konala odborna konference
organizovana Sdruzenım pro ucelenou rehabilitaci postizenych (SPURP), jejızzamýrenı korespondovalo s na zvem hlavnıho
organiza tora. Spolu pora dajıcımi organizacemi byla Na rodnı rada zdravotný postizenych v CR, Klinika rehabilitac nıho lekarstvı 1.LF UK, Svaz c eskych a moravskych vyrobnıch druzstev, Asociace zamýstnavatelu zdravotný postizenych v CR a Sekce pro rozvoj ucelene rehabilitace Spolec nosti rehabilitac nı a fyzika lnı medicıny CLS JEP.
V jednacım sa le se seslo okolo stovky Čc astnıku, zejmena odbornıku z oblasti zdravotnictvı a socia lnı pec e, pracovnıku
Čradu pra ce a za stupcu obc anskych sdruzenı z cele Ceske republiky.
Konference byla z c asovych duvodu rozdýlena do dvou c a stı. Prvnı obsahovala za kladnı refera ty prednesene zejmena
za stupci pora dajıcıch organizacı. Predseda NRZP CR Va clav Kra sa se výnoval tematice integrace zdravotný postizenych
osob jako predpokladu zvysenı kvality zivota, a vedoucı jejıho legislativnıho oddýlenı JUDr. Jan Hutar pak problematice pracovnıho uplatnýnı osob se zdravotnım postizenım a moznostı prıpravy na pracovnı uplatnýnı a rekvalifikace týchto osob. Klinika rehabilitac nıho lekarstvı byla zastoupena prıspývky prof. MUDr. Jana Pfeiffera DrSc. - Vyznam spojenı lec ebnych a
pracovnıch prostredku v rehabilitaci, doc. MUDr. Jirıho Votavy, CSc. - Zkusenosti s pracovnı rehabilitacı v zahranic ı a moznosti je aplikovat u na s a v neposlednı radý nove prednostky MUDr. Olgy Svestkove PhD. - Pripravovany za kon o rehabilitaci. Ing.Karel Rychta r, vedoucı odboru SCMVD a predseda Asociace zamýstnavatelu zdravotný postizenych v CR zamýril ve
svem prıspývku pozornost prıtomnych na problematiku socia lnı ekonomie.
Druha c a st jedna nı obsahovala radu zajımavych prıspývku rozvıjejıcıch za kladnı tema konference. Naprıklad MUDr.
Alexej Va vra z rehabilitac nıho oddýlenı nemocnice v Pardubicıch hovorilo pouzitı evropskych hodnotıcıch systemu v nasich
rehabilitac nıch centrech a Mgr. Milena Johnova z Ceske unie pro podporovane zamýstna va nı o souc asnem stavu podporovaneho zamýstna va nı v Ceske republice.
Organiza tori konference predpokla dajı vyda nı sbornıku vsech prıspývku ktere zde byly predneseny. Lze predpokla dat,
ze neuvedeny sbornık stane dobrou pomuckou pro radu subjektu pusobıcıch v oblasti ucelene rehabilitace.
(JV)
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Svžtovy den boje proti AIDS
V lonskem roce - 1.prosince - probýhla pod vyse uvedenym na zvem celorepublikova akce, jızse zČc astnilo vıce nez160
strednıch skol a dalsıch organizacı a institucı. Hlavnı vyznam teto akce lze spatrovat zejmena v tom, ze predstavuje jednu z
nezanedbatelnych forem prevence tohoto socia lný patologickeho jevu vyskytujıcıho se v nası spolec nosti. Take v letosnım
roce bude sledovat tri hlavnı cıle:
. pripomenout verejnosti existenci AIDS, poskytnout za kladnı informace o tomto fenomenu a zduraznit nutnost zabra nit výtsımu rozsırenı teto choroby u na s
. upevnit u studentu jejich znalosti o viru HIV a nemoci AIDS, da t jim moznost
tyto znalosti aktivný vyuzıt a tım prispýt k tvorbý odpovıdajıcıch postoju
. zıskat od obc anu financ nı prostredky na provoz a preventivnı aktivity Domu svýtla Uedineho zarızenı v CR ktere poskytuje
Čc inne rady a pomoc infikovanym virem HIV) a Spolec nosti propla nova nı rodiny a sexua lnı vychovu.
Za stitu nad uvedenou akcı prevzala ministryný skolstvı, týlovychovy a sportu JUDr. Petra Buzkova .
Blizsı informace o organizac nım zajistýnı cele akce poda Mgr.Zuzana Prouzova reditelka Spolec nosti pro pla nova nı rodiny a sexua lnı vychovu, tel.224231524 nebo 606917488, e-mail: z.pro@centrum.cz., www.planovanirodiny.cz
Vladislava Chytra
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10. festival integrace SLUNCE 2004
Pod za stitou Nadace Olgy Havlove a sena torky ing.arch.Daniely Filipiove se ve dnech 22. - 26.listopadu 2004 uskutec nı v
poradı jizjubilejnı - desa ty - roc nık festivalu integrace SLUNCE, ktery v CNK Pala ce Akropolis (Kubelkova 27, Praha 3)
pora da obc anske sdruzenı SUKUS.
Z programu jednotlivych dnı vybıra me:
22.listopadu - 9.30 hod vystoupenı Specia lnı skoly v Olsina ch 67, Praha 10
- 10.45 vystoupenı skoly pro za ky s vıce vadami Praha 3
- 19.30 hra Tracyho tygr v poda nı divadla Nablızko (tlumoc eno do
znakoveho jazyka)
23. listopadu - 9.00 vystoupenı Specia lnı materske skoly Na Lysina ch 6/41, Praha 4
- 9.20 vystoupenı U stavu socia lnı pec e Papırenska 14, Praha 6
- 9.40 vystoupenı Specia lnı skoly Mochovska 570, Praha 9
24.listopadu - 9.00 vystoupenı Dennıho centra Paprsek, Sestajovicka 19, Praha 9
- 9.30 vystoupenı skoly Jaroslava Jezka, Loreta nska 19, Praha 1
- 10.00 vystoupenı Strediska Dýdina pro nevidome, Smolıkova 866,
Praha 6
- 10.15 vystoupenı Specia lnıho domova mla deze Roztocka 13,Praha 6
- 10.30 vystoupenı Palaty domov pro zrakový postizene Na
Hrebenka ch 5, Praha 5
25.listopadu - 10.00 vystoupenı Dýtskeho divadelnıho souboru U SMEV Sala
(Slovensko)
- premierove vystoupenı Doc asne sejkspırovske splec nosti Jedlic kova
Čstavu Praha.
Vsechny dopolednı programy jsou zdarma, vec ernı programy jsou v relaci 50 az90 Kc pro studenty a 70 az190 Kc pro
ostatnı na vstývnıky. Pro zdravotný postizene spoluobc any je vstup zdarma. Rezervace mıst na tel. 728248925, email:o.s.
sukus@seznam.cz, vlasta@palacakropolis.cz. Predprodej a prodej vstupenek v pokladný Pala ce Akropolis na tel.
c .296330913 a v sıti Ticketpro www.ticketpro.cz. Blizsı informace na te1.296330911, fax 296330912 nebo www.sukus.com.
(ZP)

O R FE US Č O BC A NS KE SD R UZ EN I

CHRANT E SVE BEZPEC I
(informace nejen pro seniory)
Muzi a zeny v pokroc ilem výku se nesta vajı podle policejnıch statistik nejc astýji obýÓmi trestnych c inu, i kdyzv poslednıch letech rok od roku docha zı k mırnemu na rustu. To neznamena , ze by nemýli výdýt o vsech opatrenıch, ktera jim pomohou zajistit
osobnı bezpec ı. Prednostı zraleho výku jsou moudrost a dostatek zkusenostı. Nevyhodu se mohou sta t zhorseny zrak, sluch, pohyblivost a nedostatek fyzickych sil. Dobrym spojencem je solidarita s jinymi lidmi, spatnym ra dcem je strach.
Obýtı trestneho c inu se starsı lide, nebo týzce zdravotný postizene osoby, mohou sta t predevsım doma (v bytý, na chodbý, ve sklepý), na ulici a v dopravnım prostredku.
Seniori okolo 60 let se sta vajı nejc astýji obýtı kapesnı kra deze, podvodu, loupezneho prepadenı nebo na silı v rodiný.
Domov je pro kazdeho z na s symbolem bezpec ı. Statisticke Čdaje potvrzujı pravdivost rc enı: “Prılezitost dýla zlodýjeú.
Tretina zlodýju patrı k tzv. sponta nnım pachatelum a vyuzije situace, kdy lide zanedbajı elementa rnı bezpec nostnı opatrenı
(otevrena okna, nezamknute vstupnı dvere, volný se povalujıcı na radı, lehce prekonatelny za mek). Viditelný instalovane zabezpec ovacı systemy (bezpec nostnı uzamykacı system, mrıze, panoramaticke kuka tko, zdvojene uzamyka nı, masivnı dvere) odradı
vıce nez70 % pachatelu kra dezı vloupa nım. Vzdy bychom mýli mıt ze vseho nejdrıve kvalitný zabezpec ene veskere vstupy do
bytu: vchodove dvere, okna, balkon, propojovacı dvere z pudy a z gara ze, vikyre apod.
Vstupnı dvere. Presvýdc te se poklepem, zda za rubný nejsou dute. Jestlize ano, obraÓte se na sluzby, ktere vase za rubný
vyplnı betonem. Na dverıch by nemýlo chybýt panoramaticke kuka tko, spra vný instalovany bezpec nostnı retızek, bezpec nostnı
uzamykacı system. Na dvernım stıtku je vhodne uva dýt prıjmenı v mnoznem c ısle (Nova kovi) nebo v muzskem rodu, zvla stý
v tých prıpadech, kdy v bytý zije jen zena. Pokud jsou pro va s takova opatrenı financ ný prılis na roc na , domluvte se s ostatnımi
na jemnıky. Pri výtsı zaka zce muzete zıskat slevu. Mozna , ze si vase rodina rok co rok marný la me hlavu nad vhodnym da rkem
k vasim narozenina m nebo pod va noc nı stromec ek. Proc by takovym da rkem nemohlo byt pra vý kvalitnı zabezpec enı vaseho
bytu?
Neznamy za dvermi. Výtsina lidı, kterı se ocitnou za vasimi dvermi, ma dobre Čmysly. To vsak neznamena , ze muzete
byt duvýrivı a neopatrnı. Je sta le dost tých, kterı va s mohou pripravit o majetek nebo va m ublızit na zdravı a pokousejı se o to i
dobý, kdy jste doma (pozor na nejruznýjsı podomovnı prodejce). Neotvırejte nikdy dvere sveho bytu, dokud si nejste naprosto
jisti, ze c lovýka za dvermi zna te. Pokud va s nýkdo oslovuje jmenem, jestý to neznamena , ze va s zna . Jmeno si prec etl na vizitce.
Sta va se, ze si pachatele loupeznych prepadenı obstarajı falesne prukazy a vymyslı si pa dny duvod proto, abyste jim otevreli
(nevolnost, porucha topenı, kontrola televiznı prıpojky, dulezity vzkaz nebo telegram, nutnost rychle zatelefonovat pro pomoc
atd.). Nikdy takove lidi nepoustýjte do bytu, i kdyby vypadali velmi duvýryhodný. Pokud je jejich za dost nalehava , reknýte jim,
aby prisli znovu v doprovodu c lovýka ze sousedstvı, ktereho zna te. Pokud ma te telefon, muzete si dotazem ovýrit, zda uvedeny
podnik k va m skutec ný takoveho c lovýka poslal. Je dobre si na viditelne mısto u telefonu pro takoveto prıpady poznamenat telefonnı c ısla na Policii CR ů 158, na hasic e ů 150, lekarskou za chranou sluzbu ů 155 a sousedy. V prıpadý bezprostrednıho ohrozenı volejte o pomoc z okna. Pro upouta nı pozornosti kolemjdoucıch lidı se radı vyhodit z okna nýjaky výtsı predmýt. Pokud nezna my za dvermi nema dobre Čmysly, rychle zmizı.Zvla sÓ opatrnı buŽ te, jestlize chcete kontaktovat jine osoby prostrednictvım
inzera tu (prodej, koupý, sezna menı, vymýna bytu apod.). Poza dejte pra tele nebo c leny rodiny, aby s va mi byli v den smluvene
schuzky doma nebo va s doprovodili na prvnı setka nı.
V ra mci prevence kriminality se doporuc uje domluvit se s majitelem domu a ostatnımi na jemnıky na za kladnıch bezpec nostnıch pravidlech, ktera by mýla byt ra dný dodrzova na:
- vsichni budou zamykat vstupnı domovnı dvere,
- na chodba ch, ve sklepý, na pudý a ve vytahu bude vzdy funkc nı osvýtlenı,
- sousede budou solida rnı v prıpadý jakehokoliv ohrozenı, pomohou nebo zavolajı policii, pokud bude v nebezpec ı majetek nebo zdravı obyvatel domu,
- nezna me lidi (predevsım podomovnı prodejce, c leny sekt apod.) nebude nikdo poustýt do domu, pokud budou uvnitr,
ptejte se, ke komu jdou, vyc kejte do jejich odchodu,
- sousede si poskytnou telefonnı c ısla i do zamýstna nı, mohou tak byt vc as vyrozumýni napr. v prıpadý kra deze vloupa nım,
- duchodci, zeny v doma cnosti a na materske dovolene dohlednou na bezpec ny odchod a na vrat malych dýtı sousedu i
svych do skoly atd.

Na ulici. Na odlehla mısta se snazte chodit v doprovodu. Po setmýnı se vyhybejte rizikovym mıstum: parkovistý, okolı hospod, diskotekovych klubu, parku, lesa, na drazı, neobydlenych staveb, autobusovych zasta vek, stanic metra apod. Nenoste
s sebou výtsı c a stky penýz nebo drahe predmýty. Udrzujte bezpec nou vzda lenost od temnych pruchodu a vchodu do domu. Domovnı rohy obcha zejte na vzda lenýjsı straný chodnıku. Pokud to zmensı va s pocit neklidu a ohrozenı, kupte si obranny spray
(cena cca 50 Kc ) a noste jej pripraveny v kapse.
Na trznici buŽ te pri na kupu a vybýru zbozı opatrnı, nikdy neztra cejte kontrolu nad svou taskou a kapsami. Nenecha vejte penýzenku volný lezet na viditelnem a dobre prıstupnem mıstý.
Pri vstupu do domu zvyste svou pozornost. Pokud je ve vası bezprostrednı blızkosti nezna my c lovýk, radýji do domu
nevstupujte. Pokud se va m zda , ze jde delsı dobu nýkdo za va mi, zpomalte nebo prejdýte na druhy chodnık. Presvýdc ıte se, zda
jsou vase obavy opra vnýne. Cıtıte-li se ohrozeni, poza dejte o pomoc jine lidi.
Nikdy neprechova vejte doma vıce penýz v hotovosti. Ulozte je v doprovodu spolehlive osoby do banky, na postu nebo
do sporitelny. Mnoha starostı va s zbavı sporoziro, prıpadný platebnı karty. Nechte si jejich pouzitı a prednosti vysvýtlit.
V dopravnım prostredku. Bezpec ne mısto je vzdy v blızkosti ridic e a dverı. NestyŽ te se oslovit jineho c lovýka, pokud
potrebujete pomoc. Vyhybejte se veskerym tlac enicım. Rukou si pridrzujte kabelku c i tasku, zabra nıte tak jejich otevrenı nebo
vytrzenı. Nýkterı pachatele neva hajı rozrıznout dno nebo postrannı c a st kabelky, aby mohli rychle vypra zdnit jejı obsah.
Riziko, ze se stanete obýtı trestneho c inu zrovna vy sa m, je male. Premyslejte vsak o takovem chova nı, ktere muze byt
nebezpec ne. Neopatrny je ten, kdo:
- jde do sklepa, k sousedum nebo se smetım a necha otevrene dvere od bytu,
- otvıra nezna mym lidem,
- chlubı se na verejnosti pred cizımi lidmi cennymi predmýty a financ nı situacı,
- zve do bytu lidi, se kterymi se pra vý sezna mil (pozor na seznamovacı inzera ty),
- pred vybýrem penýz z bankomatu se nepodıva , zda nenı v blızkosti podezrely c lovýk,
- chodı po setmýnı sa m do parku nebo na odlehla mısta,
- pujc uje penıze lidem, ktere dobre nezna atd.
K rizikovym faktorum u starsıch lidı patrı i socia lnı izolace, ktera vznika tehdy, kdyzzijı v jednoc lenne doma cnosti, nemajı
vıce nezjednoho prıtele a nezajımajı se o za dne aktivity mimo domov. Tito jedinci se velmi c asto sta vajı obýtı doma cıho na silı.
Prove rte svuj strach
Starsı lide , nebo týzce zdravotný postizene osoby, jsou velmi vnımavı k ohrozenı, ale i k nestýstı druhych. Casto take
trpı prılisnym strachem, ktery zcela ovla dne jejich zivot. Zkuste si odpovýdýt na na sledujıcı ota zky:
1.) Trpıte c asto bezduvodnymi pocity strachu?
2.) Uzıva te medikamenty, abyste naprıklad vec er zvla dli strach ze samoty a tmy?
3.) Mluvıte c asto se svymi zna mymi o kriminalitý?
4.) Z ijete dıky strachu v socia lnı izolaci (radýji nikam nechodıte, nikoho k sobý nezvete, neprovozujete za dne aktivity mimo domov)?
5.) Propada te panice nad novinovymi titulky v “cerne kroniceú?
Jestlize odpovýŽ na výtsinu ota zek znı “anoú, ovlivnuje strach va s zivot. Pokuste se s tım nýco udýlat. Promluvte si o tom
s nýkym s rodiny, s dobrym zna mym, prıpadný s lekarem. ObraÓte se na nýkterou z krizovych linek duvýry. Vyhybejte se zpra va m o zloc inu, nesledujte drasticke filmy a krimina lnı prıbýhy. Naopak vyhleda vejte dobre pozitivnı zpra vy, klidnou c etbu a prıjemna setka nı s pra teli.
Poradna pro seniory: 224 237 337 (non-stop), 224 238 948 (denný 10 ů 16 hod.); Karolıny Svýtle 18, Praha 1.
Poradny Bıleho kruhu bezpec ı: 406 265 264; Pospısilovo na m. 1693, Pardubice 3.
Zdroj: Brozura Bıleho kruhu bezpec ı ů “Chrante sve bezpec ıú(soubor rad a informacı pro seniory)
Bc. Jana Flechtnerova
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