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Dlouhověkost, nemoc a společnost – MUDr. Jan Reban

V posledních desetiletích se stává
skupina starších specifickým
fenoménem. Není tomu jenom
proto, že neustále stoupá počet
těch, kteří se dožívají vyššího
věku, ale také proto, že se mění
příčiny dlouhověkosti.
Tento posun ve stárnutí populace
má velký vliv na ekonomické, politické i sociální podmínky společnosti. Vzpomeňme jen, jak se
mění intergenerační systém sociální podpory nebo jak se mění
role ženy, která byla vždy hlavní
pečovatelkou, avšak v současné
době je stále více vtahována
do pracovního procesu.
Příčin tohoto stavu je sice více,
rozeberme ale zdravotní péči, vliv
prostředí a životní styl.

pozvánka

Jestliže např. v 19. stol. byl
průměrný věk kolem 50 let
a počet 90letých nedosahoval 1 %,
pak v současné době na stejný
počet 50letých připadá podstatně
vyšší procento 90letých. Tento
trend bude do r. 2050 stále pokračovat.

Nikdo jistě nepochybuje o tom, že
současný počet 90letých je důsledkem zlepšující se úrovně zdravotní
péče, životního stylu i prostředí,
přičemž připusťme, že tyto vlivy
mohou mít i některé negativní
důsledky, ale ve svém celku zvyšují průměrný věk populace.
Zatímco v 19. stol. byl počet
90letých dán převážně genetickými dispozicemi, v současné době
jejich počet roste, nejen změnou
genetických dispozic, ale také díky
výše zmíněným zdravotním, sociálním a ekologickým vlivům.
Dochází tedy k tomu, že 90letí
a starší již nejsou tak geneticky
chráněni a jsou do značné míry
zranitelní vůči onemocnění, která
se dříve nevyskytovala či jejich
četnost byla značně nižší. Povšimněme si například prevence i léčby
cukrovky nebo srdečních a cévních
chorob. Nikdo nemůže pochybovat, že v obou případech tyto
úspěchy významně zvyšují
průměrnou délku života. Současně ale dochází k tomu, že v takto
prodlouženém životě se mohou
objevovat i nová onemocnění,
která můžeme nazvat „druhotně
získaná“ a která se v minulosti
vyskytovala v daleko menší míře.
Mezi tato onemocnění můžeme
počítat některá degenerativní
onemocnění velkých kloubů, jako
je artróza kolenních a kyčelních
kloubů, vyžadující v současné
době operativní řešení náhradou
umělými klouby. Do určité míry
jde i o zvýšený výskyt Alzheimerovy choroby nebo cukrovky. Tato
onemocnění ve zvýšené míře
způsobují větší závislost na pomo-

ci a přiznání některých sociálních
kompenzací, např. příspěvku pro
bezmocnost.
Tyto dávky jsou financovány
z důchodového pojištění. Stupeň
postižení je posuzován posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení a závisí
na tom, do jaké míry je postižený
ještě způsobilý starat se sám
o sebe a do jaké míry je závislý
na pomoci druhých. Na základě
tohoto posouzení jsou stupně
bezmocnosti rozděleny do 4
skupin podle míry poskytované
pomoci.
Jedná se o pomoc při nezbytných
nebo
důležitých
životních
úkonech, při udržování hygieny,
při chůzi, vykonávání osobní
potřeby, nebo pomoc osobám
upoutaným na lůžko odkázaným
na pomoc při všech životních
úkonech. Důležitým faktorem je
také skutečnost, zda je stav dlouhodobý.
Konečná výše příspěvku je definována jako navýšení důchodu pro
bezmocnost.
Z výše uvedených skutečností
vyplývá, že se zvyšováním věku
dochází k zvyšování závislosti
na pomoci a nutnosti organizovat
tuto pomoc ve spolupráci orgánů
státních i nevládních a neziskových organizací. Nově plánované
služby i nutnost reorganizace
důchodového zabezpečení je důležitým předpokladem pro spokojený život postižených a potřebných
osob ve vztahu ke společnosti.

Bavte se s Pečovatelskou službou Ledax o. p. s.
Pečovatelská služba Ledax o.p.s., od 1. 1. 2010 do svého sazebníku zařadila doplňkový úkon –
společenské a kulturní akce. Smyslem tohoto úkonu je umožnit uživatelům pečovatelské služby
vzájemně se setkávat a poznat se mezi sebou nebo si třeba popovídat s pracovníky této služby. Uživatelé se podílejí na návrzích tematických okruhů akcí, na kterých mají možnost poznat a zkusit nové
věci (činnosti). Akce jsou nejvíce zaměřeny na ruční práce, poslech hudby, přednášky či hrátky s canisterapeutickými pejsky.
Akce, které jsou naplánovány na následující tři měsíce naleznete na www.ledax.cz

Vážení čtenáři,
v rubrice „Aktivní život“ (str. 2:
„Výstava, kterou si můžete půjčit
domů“) Vám tentokrát představujeme projekt s názvem „Obrazárna“,
který pro Vás připravila společnost
Ledax o.p.s., společně s mezinárodním projektem Kulturní most.
Musím se přiznat, že jsem k tomuto
projektu byla v první chvíli trochu
skeptická. Kdo by si chtěl půjčit
na pár týdnů obraz a pak ho zase
vracet? Obrazy, které mám doma,
mají přece své pevné místo, svého
jediného „majitele“, svůj vlastní
příběh a ze zdi je sundám tak maximálně v horizontu několika let, až se
jednou konečně rozhodnu vymalovat… Ale pak jsem si uvědomila, že
jsem se nechala lapit do pomyslného rámu obvyklostí, který je prachem
vyrýsován na zdi snad každého bytu.
V tu chvíli jsem myšlence „Obrazárny“ zcela propadla! Doufám, že i Vás
myšlenka zaujme, vyberete si ten
„svůj“ obraz či fotografii a zapojíte
se tím do řetězu, který bude tvořen
Vašimi, sice jen několikatýdenními,
ale jistě originálními příběhy, přístupy a barvami zdí. Těším se, že spolu
s kolegy budeme sledovat cesty
všech děl jihočeských autorů, kteří
do projektu zapůjčili svá díla,
a v některém z dalších čísel Ledax
NOVIN se s Vámi o některý z „cestopisů“ jistě rádi podělíme.
Doufám, že nejen z rozhovoru s ředitelem Pečovatelské služby Ledax
o.p.s., Ing. Karlem Chalupou (str. 4:
„Jak se žije Pečovatelské službě
v roce 2010“) je patrné, že se snažíme dodržovat naše celoroční předsevzetí zkvalitňovat služby společnosti
Ledax o.p.s., vycházet Vám vstříc
ve Vašich požadavcích a přáních
a zapojovat Vás do nových volnočasových aktivit. Stále platí, že nejlepšími režiséry těchto aktivit jste Vy,
uživatelé služeb společnosti Ledax
o.p.s., proto uvítáme Vaše další
náměty. Tak ať se nám společné dílo
pěkně daří!
Za redakci Ledax NOVIN
Dana Kalistová

více na: www.ledax.cz

aktivní život

Výstava, kterou si můžete půjčit domů

Jana Kalinová

Vážení čtenáři,

sloupek Občanské poradny

dovolte, abychom Vám představili „Obrazárnu“ – sbírku 15 obrazů
a fotografií jihočeských autorů.
Tuto sbírku vytvořila společnost
Ledax o.p.s., společně s mezinárodním projektem Kulturní most,
který vytváří komunikační sítě
mezi umělci a kulturními subjekty v jižních Čechách a Dolním
Rakousku. Projekt Kulturního
mostu je spolufinancován Evropským fondem pro regionální
rozvoj (ERDF) a velkou pomoc
s předfinancováním poskytl Jihočeský kraj.

Jana Hunterová

Díla do fondu „Obrazárny“ byla
získána formou zápůjčky
od samotných autorů. Zvláštností této sbírky je, že si obrazy
a fotografie z ní můžete bezplatně na tři měsíce půjčit domů
(tato nabídka platí pouze pro
uživatele Pečovatelské služby
Ledax o.p.s.). Tuto možnost
budete mít vždy po uskutečnění
vernisáže výstavy ve Vašem
středisku, o které budete včas
informováni od Vašeho sociálního pracovníka. Vernisáže se
budou konat přibližně každé
čtyři měsíce.

Roman Brichcín

„Obrazárna“ bude zahájena
vernisáží dne 17. června v 15
hodin v českobudějovické kavárně Solnice v České ulici 66.
Výstava bude ke zhlédnutí
do 30. června a poté první
obrázky poputují do domovů
těm z Vás, kteří si je vyberete.
Každý, kdo si dílo půjčí na tři
měsíce domů, k němu dostane
také osobní příběh autora.
Dozví se tak více o jeho životě
a o okolnostech vzniku obrazu
či fotografie. Výše si můžete
prohlédnout vybranou tvorbu
z fondu „Obrazárny“. V případě

Dominika Paštéková - Sládková

zájmu o zapůjčení obrazu
kontaktujte prosím svého sociálního pracovníka. Obrazů je jen
omezený počet, proto buďte
prosím trpěliví, pokud se na Vás
hned nedostane.
Upřímně doufáme, že Vám
obrazy a fotografie budou dělat
radost, a těšíme se na setkání
na vernisáži v Solnici.
Barbora Čepičková, manažerka
marketingu společnosti Ledax
o.p.s., a Radka Doležalová,
koordinátorka projektu Kulturní
most.

Darování nemovitosti je třeba si promyslet 1. část
Do občanské poradny přišla starší paní. Byla rozčilená, nespokojená, přišla s nadějí, že se u nás konečně dočká ochrany a pomoci. Svěřila se nám, že
dcera před několika lety zemřela a že má vnučku, o které si myslela, že jí bude ve stáří oporou, že jí pomůže se zahradou, s nákupy či s doprovodem
k lékaři. Klientka bydlela dlouho sama, nohy už jí špatně sloužily, a tak se v roce 2006 rozhodla, že pomůže vnučce s bydlením, protože platila vysoké nájemné. V dobré víře jí nabídla, že může bydlet u ní. Jakmile se vnučka přistěhovala, přihlásila jí zde k trvalému bydlišti. Vnučce důvěřovala,
a protože chtěla mít vyřešené věci ohledně majetku, rozhodla se, že domek vnučce daruje a ve smlouvě bude uvedeno právo doživotního užívání
nemovitosti – tzv. věcné břemeno. Darovací smlouvu nechala připravit vnučka na žádost klientky a společně ji bez přítomnosti notáře podepsaly. Už
po měsíci začaly první problémy. Vnučka začala přemísťovat nábytek v domě, vyhodila dle svých slov nepotřebné nádobí a knihy odvezla do antikvariátu. Když se klientka proti tomu ohradila, odbyla ji argumentem, že nyní je majitelkou ona, a tedy rozhoduje. Vztah obou se zhoršoval. Vnučka
se nezajímala o žádné výdaje, které klientka měla. Když například přivezli uhlí, musela ho klientka celé zaplatit. Vztahy se ještě více vyhrotily, když
se před rokem nastěhoval do domku nový partner vnučky. Vyhradili v domě klientce jednu malou místnost a do ostatních jí zakázali přístup s odůvodněním, že stejně už tu dlouho nebude a měla by dům přenechat mladým…
Existuje možnost, jak vzít darování nemovitosti zpět? Jaká jsou práva a povinnosti účastníků darovací smlouvy?
Případy, kdy je majetek převeden Práva a povinnosti účastníků daro- sech vlastnických a jiných věcných ní tohoto ustanovení je, že toto
na potomky ještě za života rodičů vací smlouvy upravuje § 628, 629, práv k nemovitostem, v platném chování je soustavné či intenzivní.
nebo prarodičů, jsou velmi časté. 630 zákona č. 40/1964 Sb., občan- znění a § 151 odst. 1 občanského Vždy se musí posuzovat zcela
Mají v sobě dvě roviny: morální ského zákoníku, v platném znění zákoníku). Na základě této smlou- konkrétní a jedinečné podmínky
a právní. Rodiče se často domníva- (dále jen „občanský zákoník“). vy, kde klientce bylo zřízeno právo jak na straně dárce, tak na straně
jí, že převedením majetku na děti Darovací smlouva je dvoustranným doživotního užívání nemovitosti, obdarovaného. Pokud by se klientsi zaručí jejich náklonnost a péči právním úkonem mezi dárcem, kterou vnučce darovala, a násled- ka rozhodla postupovat právní
ve svém stáří. Opak bývá pravdou, tedy tím, kdo jinému něco bezplat- ného vložení (vlastnictví a břeme- cestou – žalobou na vrácení daru,
jak bohužel ukazuje příběh klient- ně a dobrovolně přenechává ne) do katastru je tedy klientka bylo by vhodné kontaktovat advoky i praxe občanských poradců. na straně jedné, a mezi obdarova- oprávněnou osobou nemovitost
káta a požádat jej o právní pomoc.
Člověk by se neměl bez řádného ným, tedy tím, kdo dar přijímá využívat. Je potřeba zjistit, co je
S klientkou jsme prošli vzor této
promyšlení vzdávat svého majetku, na straně druhé. Obě strany mají sjednáno v darovací smlouvě a co
žaloby a prošli jsme ustanovení
který mu doposud zajišťoval bezpe- svá práva, ale také své povinnosti. ve smlouvě o zřízení věcného
občanského soudního řádu. Jen
čí, vzpomínky a podmínky pro Pokud je předmětem darování břemene (tj. rozsah věcného
aktivní a plnohodnotný život. nemovitost, musí být smlouva břemene a rozsah spoluužívání těžko je možné dopředu odhadDruhým impulsem k tomuto kroku vždy písemná a právo věcného nemovitosti. Pokud je vlastníkem nout, jak by případný právní spor
za života rodičů je touha mít břemene a vlastnické právo musí domku opravdu vnučka, může se dopadl, neboť záleží na soudu, jak
na stáří klid, nemít starosti se sprá- být vloženo do katastru nemovi- klientka domáhat vrácení daru, všechny předložené důkazy zhodvou a údržbou nemovitosti – ať se tostí – teprve v tento okamžik jestliže se k ní obdarovaná chová notí.
mladí postarají. Darování je třeba nabývají účinnosti (§ 133 odst. 2 tak, že hrubě porušuje dobré
Pokračování v příštím čísle
Ledax NOVIN.
důkladně zvážit ze všech stran.
zákona č. 265/1992 Sb., o zápi- mravy. Předpokladem pro uplatně-

křížovka o ceny
Tajenkou je tentokrát známé latinské přísloví. Celé jeho znění
najdete v tajence. Správné znění přísloví posílejte na adresu:
Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01. Obálku či korespondenční lístek prosím označte nápisem „Ledax NOVINY“. Správné odpovědi budou slosovány a výherce obdrží dárkový
balíček výrobků od společnosti Hartmann-Rico a.s. v hodnotě
2000 Kč. Uzávěrka soutěže je 23. července 2010.

Procvičte si logické myšlení se sudoku

Původní dřevěnou kapličku postavil
v roce 1791 kovář J. Klauser, který vděčil vodě ze zdejšího pramene
za uzdravení svého zraku. Kaple byla
v roce 1804 přestavěna a v 60. letech
19. století doplněna o dřevěnou přístavbu s dřevořezbami. Pravidelných
srpnových poutí se tady účastnilo i několik tisíc lidí. Po 2. světové válce kaple
chátrala. V nedalekém bavorském Philippsreutu byla v roce 1985 postavena
její věrná kopie. V roce 1988 byla kaple obnovena J. Kocourkem z Prachatic a od roku 1989 se zde opět
konají pravidelné poutě.
(Stožecká kaple)

putování

Střední stupeň obtížnosti

volný čas

Výherkyní z minulého čísla Ledax NOVIN je paní Eliška Švecová
z DPS v Kamenném Újezdu (viz foto). Za Pečovatelskou službu
Ledax o.p.s. srdečně gratulujeme!

o nás

Jak se žije Pečovatelské službě Ledax o.p.s. v roce 2010
Rozhovor s Ing. Karlem Chalupou, ředitelem Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

průvodce sociálními a zdravotními službami

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. vstoupila do již druhého roku svého
fungování. Mohl byste ve stručnosti popsat její vývoj?
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. klade důraz na individuální přístup,
lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování. V tomto duchu
je pečovatelská služba poskytována a veškeré činnosti a způsoby práce
jsou prováděny v souladu s tímto cílem. Pokud mám stručně shrnout
vývoj služby, jsem přesvědčen, že se tato služba zkvalitnila - ať už
z pohledu šíře nabídky činností, časového rozpětí, ve kterém je služba
poskytována, lokální dostupnosti služby, ale i z pohledu přístupu
k uživatelům, kdy se snažíme s uživateli více komunikovat, zjišťovat
jejich individuální potřeby a ty následně co nejlépe uspokojovat.
Na pozici ředitele Pečovatelské služby Ledax o.p.s. působíte již více než
rok. Pracujete téměř výhradně v ženském kolektivu – jaké to je?
Vyjádřeno jedním slovem - příjemné. Být obklopen něžným pohlavím je
určitě pro každého muže příjemné. Jsou samozřejmě jisté přirozené
rozdíly v jednání a vnímání mezi muži a ženami, a pro mne je důležité
si tyto rozdíly uvědomovat a snažit se jednat tak, aby kolegyně mě, a i já
jim, co nejlépe porozuměly, a mohli jsme tak dobře spolupracovat.
V jednom svém dřívějším zaměstnání jsem naopak působil v téměř ryze
mužském kolektivu a musím přiznat, že rozdíly zde určitě jsou. Samozřejmě, že veškeré odlišnosti vnímání neznám, dokonce jsem někde četl,
že jeden mužský život na pochopení žen nestačí… Určitě se stále setkávám se situacemi, které mne překvapí, ale snažím se z nich poučit
a další každodenní komunikace a spolupráce se ženami mne, pevně
věřím, v tomto chápání posouvají dál. Zkrátka i v této oblasti se stále
učím.
Náplní Vaší práce je velké množství „byrokracie“ – stihnete se při tomto
pracovním nasazení potkat i přímo s uživateli Pečovatelské služby
Ledax o.p.s.?
Je pravda, že bych si přál mít na kontakt s uživateli více času, ale bohužel je významnou součástí mé práce papírování a i poměrně velké množství pracovních schůzek - se zástupci měst a obcí, kde poskytujeme
pečovatelskou službu a s různými dodavateli. Vše v rámci Jihočeského
kraje, což s sebou přináší i hodně času stráveného za volantem. Přesto
se mi daří se s uživateli potkávat a pohovořit s nimi. Ať už je to při pořádání různých setkávacích akcích před Vánocemi, Velikonocemi či jinými

významnými dny, tak i při mých pracovních návštěvách okrsků umístěných většinou v prostorách Domovů s pečovatelskou službou, kde se
setkávám s uživateli např. na chodbách či ve společenských místnostech
a mám tak možnost s nimi promluvit. Velkým zdrojem námětů od uživatelů jsou pro mne i sociální pracovníci a pečovatelky, které náměty,
připomínky a názory od uživatelů získávají každodenním kontaktem
s nimi a ke mně se tak zprostředkovaně také dostanou.
Celé znění rozhovoru na www.ledax.cz

pozdrav od uživatelů
Pečovatelské službě LEDAX – středisko Třeboň –
patří poděkování
Miroslav Král, Třeboň, uživatel služeb Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
Také v lázeňském a historickém městě Třeboni pracuje „Pečovatelská služba Ledax“ pod vedením Bc. Terezy Hadačové. Je to celkem pětičlenný tým
v kterém pracují čtyři pečovatelky, já jim říkám „sestřičky“. Jsou to Marie
Neumannová, Hana Frantesová, Zuzana Brožová a Veronika Hrádková.
…
Chtěl bych tímto článkem skutečně poděkovat sestřičkám za jejich spolehlivou práci při dennodenním zabezpečování rozvážky a donášky obědů až
do bytů. Poděkovat jim za jejich příjemné, milé dennodenní chování,
a jejich přístup, kdy nikdy nezapomenou popřát „Dobré chuti“ a přidat
milý úsměv. Já osobně si vážím jejich práce a také jejich řidičských schopností“.
…
Na závěr svého článku bych ještě jednou chtěl poděkovat a projevit uznání a slova díků kolektivu pracovnic Pečovatelské služby Ledax v Třeboni
a popřát jim v jejich náročné, odpovědné a obětavé práci co nejvíce dalších
úspěchů, pevného zdraví, a také i pevných nervů, aby se jim práce i nadále dařila a tak přispívali k co největší spokojenosti těch, kteří jejich služby
využívají. Tento kolektiv přispívá ke zlepšení a usnadnění mnohdy těžkého
života celé řady občanů, kteří využívají nabízených služeb Ledaxu.
Dopis byl redakčně krácen. Celé znění dopisu na www.ledax.cz. Příspěvky čtenářů neprochází jazykovou úpravou.

Osobní asistence

Osobní asistence je další terénní
sociální služba, která je určena
pro osoby, jejichž soběstačnost je
snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení. Tato služba představuje
jeden ze způsobů kompenzace
postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít
doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží
běžnému standardu.

Průběh služby osobní asistence,
tedy náplň dne a posloupnost
dohodnutých úkonů záleží hlavně na uživateli, který si způsob
a průběh této služby volí a řídí
sám (pokud je toho schopen).
V tomto se služba osobní asistence částečně liší od služby pečovatelské, kterou jsme si v této rubrice již představili.
Hlavním rozdílem osobní asistence oproti pečovatelské službě je
skutečnost, že se služba poskytuje bez časového omezení, tedy 24
hodin denně. Osobní asistence je
službou, kterou je vhodné propojit se službou pečovatelskou.
Stejně jako pečovatelská služba
má základní činnosti, má tyto

i osobní asistence. Každá služba
je zaměřena trochu jinak, ale
přesto jsou si v něčem podobné
– oběma jde např. o zkvalitnění
života uživatele, pomoci uživateli
v situacích, které jsou pro něj
problematičtější. Mezi základní
činnosti osobní asistence patří
pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu,

pomoc při osobní hygieně, pomoc
při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

V této rubrice byly již představeny tyto sociální a zdravotní služby:
• Pečovatelská služba
• Domácí ošetřovatelská péče
• Osobní asistence
Bližší informace o jakékoliv z uvedených služeb jsou k dispozici
na www.ledax.cz či je možno dotazy konzultovat s vedoucími
jednotlivých středisek Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
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Dostaly se k Vám Ledax NOVINY náhodou?
Máte zájem o jejich pravidelné zasílání? Pokud
ano, zašlete e-mail na adresu: info@ledax.cz
a nebo zavolejte na tel.: +420 389 604 338.
Společnost Ledax o.p.s.je součástí skupiny

