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Senior Living
Téměř dvě stě padesát účastníků
konference SENIOR LIVING vyslechlo
ve dnech 11. a 12. listopadu v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové
třicet pět zajímavých příspěvků zaměřených na téma kvality života seniorů
a seniorského bydlení. Pořadatelé
- společnost Ledax o. p. s. z Českých
Budějovic, Zdravotně sociální fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakulta stavební ČVUT v
Praze - nabídli účastníkům také dvě
panelové diskuze a seminář o dobrovolnictví v sociálních službách připravený Občanským sdružením TOTEM
Plzeň.
Velký zájem vzbudilo například
vystoupení poslance Evropského
parlamentu MUDr. Milana Cabrnocha
či příspěvek profesora Jana Solicha,
který stál po mnoho let v čele Svazu
důchodců ČR a nyní zastává funkci
místopředsedy Rady seniorů České
republiky. S pozitivním ohlasem se
setkala i letošní novinka: prohlídka
dvou pobytových zařízení pro seniory
v Hradci Králové a v Černožicích.
POSTŘEHY A DOJMY
Z KONFERENCE
Konference Senior Living, jejíž 3. ročník se konal v Hradci Králové, proběhla
ve stínu ještě čerstvých komunálních
voleb a symbolicky ji zahájil odstupující hejtman Královéhradeckého kraje
Pavel Bradík. Jak řekl – a použil známý
text J. Nohavici – těší se, „až bude starý muž“ a stáří mu přinese moudrost
a zklidnění. Všem účastníkům popřál
hezký pobyt v H.K.
V klidném a příjemném prostředí probíhala celá konference, jak přednášející, tak účastníci již při třetím opakování věděli, do čeho jdou, jen začátečníci byli občas trochu nervózní. Zvlášť
když museli omlouvat nepřítomné,
ale avizované účastníky. To si trochu
užil zástupce MPSV a tajemník Rady
vlády pro seniory a stárnutí populace
Petr Wija, neboť jak pan ministr Petr

Nečas, tak pan Marián Hošek, očekávané hvězdy konference, se omluvili.
Souboj s časem, to byla hlavní charakteristika úvodního ceremoniálu a
tak nakonec ani nevadilo, že chyběly
některé celebrity. Z úvodních projevů
zaujal hlavně Jiří Horecký, prezident
APPS, který zmínil obavy a nejistoty
poskytovatelů, jimž míří méně peněz,
a oni se oprávněně bojí, zda se jim za
těchto podmínek podaří zachovat
kvalitu poskytovaných služeb. Zmínil
i problémy s pracovníky, kteří pociťují nedostatečné finanční ohodnocení.
Vyjádřil obavu, že veškeré úsilí předchozích let může být v konkrétním
zařízení v jedné chvíli znehodnoceno
příchodem inspektora, který nemá
dostatečnou odbornost.
Odpolední bloky přednášek byly
rozděleny do dvou sekcí, jedna byla
zaměřená spíše na „architektonickostavební“ linii konference, a ta druhá
se orientovala na aktivizaci seniorů.
Z běžné úrovně přednášek trochu
vybočil P.J. Buvala se svou přednáškou Senioři a internet – naplnění hesla, aby nikdo nebyl nikdy sám. Přednášku prokládal sugestivními doporučeními: Nevnucujte svým předkům
elektronický odpad. Kursy, které pořádá Liberecký svaz důchodů, prošlo
jen v letošním roce 700 seniorů a nejstarší z nich měl již 95 let.
Zajímavý byl i příspěvek Martina Dürrera, zástupce E.D.E. Kromě informací o této mezinárodní asociaci
ředitelů rezidenčních zařízení řekl:
„Snažíme se vyvarovat chyb, které již udělaly jiné země. Ne vždy se
nám to daří. Asi pravidlo, že si každý
musí vymáchat čumák sám, platí.“
Pokud se chcete víc dozvědět o této
organizaci, otevřete si jejich web
www.ede-eu.org.
Mne osobně zaujal příspěvek Mgr.
Lucie Bickové, inspektorky kvality
(poznámky z referátu - nejsou to přesné citace, jen hlavní myšlenky):
Zařízení podle ní nechtějí přebírat
zodpovědnost, volají po direkci. Při-

tom standardy dávají jen hranice,
ostatní si mají utvořit poskytovatelé.
Mají možnost utvořit si vlastní metodiky a pravidla tak, aby odrážely specifika jejich zařízení. Přitom ale stále
volají po jednotném manuálu.
Lucie Bicková se setkává s tím, že
personál nechápe smysl standardů a
považují je za pouhé papírování. Ale
hlavním smyslem standardů je stále zjišťovat potřeby a přání klientů.
Problém ale je, že senioři svá přání
nemají a nic nechtějí… uvědomuje
si inspektorka. Papír, to je stopa, kde
se teď poskytovatel nachází. Není to
hodnocení, zda to dělá dobře, nebo
špatně, ale jen dokumentace, v jaké
je fázi.
Zajímavá slova.
Pokud jsou všichni inspektoři takoví,
proč jsou poskytovatelé tak nespokojení? Proč volají po jednotném
manuálu? Možná i proto, že nemají čas vytvářet si vlastní tuny papírů a „odrážet svá specifika“. Prostě
se věnují klientům, i těm, kteří nic
nechtějí a nemají žádná přání…
(RED.)

Olympijské kruhy ve Frýdku-Místku
Ve Frýdku-Místku se 26. září letošního roku konal XII. ročník celostátní sportovní olympiády pro mládež
s mentální postižením. Pořadatel,
denní stacionář pro mládež s mentálním postižením – Škola života ve
Frýdku-Místku – zaznamenal rekordní účast – sešlo se 125 závodníků z
celé ČR a Polska. Soutěžili v lehkoatletických disciplínách, jako je hod
kriketovým míčkem na dálku, skok
do dálky, běh na 50 m, štafetový běh
5x80 m, přetahování lanem a běh
na 400 m. K disciplíně běh na 1000
metrů se přidali k soutěžícím i žáci
základních škol Frýdek – Místek.
O dobrý průběh celé této sportovní
akce se postaralo 20 profesionálních rozhodčích a 30 studentů Frýdecko – Místeckých středních škol.
Závodníky povzbuzovalo skoro tisíc

diváků, o jejichž zábavu se starala
např. Dechová hudba z Fryčovic pod
vedením kapelníka pana Strakoše a
mažoretky pod vedením umělecké
vedoucí paní Petry Chudíkové.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v 9.00 hod, kdy za zvuku svižného pochodu přivedlo 15 mažoretek
všech 136 závodníků před hlavní
tribunu. Dva závodníci – muž a žena, zapálili olympijský oheň a ihned
zazněla naše olympijská hymna
„Nechme lásku kvést“, kterou v letošním roce sólově zazpívala paní
Ludmila Tělecká a sbor klientů denního stacionáře Škola života z Frýdku – Místku. Za závodníky přednesl
slib nevidomý Tomáš Fajkus ze Školy života.
Danuše Vaňková

potřetí

Veškeré informace o 3. ročníku
konference Senior Living
najdete na www.ledax.cz

