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6. ROâNÍK CARPE DIEM CUP

UMùLÁ LEDVINA V NEMOCNICI
BLANSKO SLAVÍ 25 LET

Zahájení turnaje.

V sobotu 13. 7. 2013 pro-
bûhl na rájeckém fotbalo-
vém hfii‰ti jiÏ 6. roãník tur-
naje Carpe Diem Cup.
Leto‰ního roãníku se zú-
ãastnilo osm muÏstev, která
se nejdfiíve utkala ve dvou
základních skupinách a ná-
slednû t˘my bojovaly ve vy-
fiazovacích bojích o pfiíãky
nejvy‰‰í. Turnaj se pofiádal
ve spolupráci s Asociací
Futsalu Blansko, která za-
stfie‰uje na okrese Blansko
futsalovou soutûÏ, a tak se
hrálo právû podle futsalo-
v˘ch pravidel. Po celou do-
bu bylo pfiipraveno bohaté
obãerstvení v podobû toãe-
ného piva, lima, klobásek
na grilu a dal‰ích pochutin. 

Více info na: www.futsalblansko.cz

Text: Ondfiej Pernica
Foto: Tomá‰ Srnsk˘

Vítûzové SDK Svûtového finále taneãních
skupin z Japonska – Tokyo Allstars

– pfiedávání cen.

Blansko a okolí

10. ROâNÍK 
SDK.EUROPE 2013

Taneãní workshop New Style Hustle pod vedením lektorÛ Jeffa Selbyho 
a Robyn Baltzer (USA).

Tento rok se od 4. ãervence do 14.
ãervence v Jedovnicích  konal jubilejní
jiÏ 10. roãník celosvûtovû známé taneã-
ní akce s názvem SDK.EUROPE (Street
Dance Kemp). Akce SDK.EUROPE se
fiadí mezi nejprestiÏnûj‰í letní svûtové
street dance meetingy, která v âeské re-
publice, a dokonce ani ve stfiední Evropû
nemá obdoby. JelikoÏ se jednalo o 10.
roãník, SDK.EUROPE netrvalo tradiã-
ních 7 dní, ale cel˘ch 10 dní.

SDK se odli‰uje od ostatních taneã-
ních meetingÛ zejména svou polohou
– cel˘ tento kemp se tradiãnû odehrá-
vá v okolí rybníka, u lesa. Lidé mají
moÏnost se dostat na pár dní pryã
z hektického Ïivota ve mûstû, a uÏívat
si malebnou pfiírodu. 

JiÏ po cel˘ch deset let je cílem toho-
to Street Dance Kempu spojit lidi z ce-
lého svûta, dát jim moÏnost nauãit se
nûco nového o jednotliv˘ch kulturách,
pfiedat si fiadu informací, samozfiejmû
se nauãit nové taneãní styly a techniky,
a umoÏnit mlad˘m lidem se bavit. I le-
tos byl tento cíl splnûn, jelikoÏ se SDK
úãastnilo pfies 4000 taneãníkÛ a milov-
níkÛ hudby, ktefií se do Jedovnic sjeli
aÏ ze 40 zemí svûta, pfiiãemÏ více neÏ
polovina úãastníkÛ byla ze zahraniãí.

Tento desát˘ roãník byl opravdu vy-
dafien˘. Vy‰lo nádherné poãasí, které

trvalo cel˘ch 10 dnÛ, pfiijela spousta
ãesk˘ch i zahraniãních taneãníkÛ, kte-
fií vytvofiili skvûle se doplÀující kolek-
tiv, na‰tûstí nedo‰lo k Ïádn˘m váÏn˘m
zranûním ani k Ïádn˘m v˘trÏnostem. 

SDK.EUROPE organizaãní t˘m
Foto: Little Shao

Zaplnûné tribuny sledující jednotlivá svûtová taneãní finále v sobotní ãásti programu.

Centrum sociálních sluÏeb mûsta Letovice je pfiíspûvkovou organizací; zfiizovatelem je mûsto Letovice. Centrum
zaji‰Èuje provoz Domova pro seniory a peãovatelskou sluÏbu. Pfiesto, Ïe vstupní náklady na provoz se neustálé zvy-
‰uji, státní dotace se naopak sniÏuje. O podrobnosti financování Centra jsem poÏádal jeho fieditele Ing. Ivo Kubína.

Centrum sociálních sluÏeb v Letovicích
bojuje o získání potfiebn˘ch financí

Moderní budova Centra sociálních sluÏeb mûsta Letovice. Foto: ph

Pane fiediteli, kdo v‰echno se podí-
lí na financování Centra sociálních
sluÏeb?

Financování je vícezdrojové. Pro-
stfiedky ze státního rozpoãtu rozdûlu-
je Ministerstvo práce a sociálních vû-
cí na základû návrhu, kter˘ vypraco-
vává krajsk˘ úfiad. Dal‰ím zdrojem
financování jsou samotní klienti, kte-
fií hradí stanoven˘ poplatek za pobyt
a sluÏby; náleÏí nám také pfiíspûvek
na péãi, kter˘ je poskytován dle stup-
nû závislosti klienta na pomoci druhé
osoby. JestliÏe klient nemá dostatek
vlastních financí na úhradu, jednáme
s jeho rodinou, která mÛÏe potfiebnou
ãástku dorovnat buì pravidelnou
platbou, nebo alespoÀ ãásteãnû, for-
mou sponzorsk˘ch darÛ. Rodina v‰ak
tuto povinnost nemá, spoluúãast je
dobrovolná. Posledním, av‰ak v sou-
ãasné dobû podstatn˘m zdrojem fi-
nancí je zfiizovatel, tedy mûsto
Letovice. Zastupitelstvo mûsta se na
posledním jednání rozhodlo vyrovnat
hrozící schodek z prostfiedkÛ mûsta,
ãímÏ prokázalo velkou míru odpo-
vûdnosti k fie‰ení sociálních problé-
mÛ obyvatel Letovic a okolí.

Nedostatek financí tedy zpÛsobilo
sníÏení dotací od MPSV?

Ano, zatímco v loÀském roce jsme
dostali na provoz Domova pro seniory
ãástku 3, 843 mil. Kã, letos jen 2, 829
mil. Kã a to aÏ po nav˘‰ení ve druhém
kole, které fie‰ilo dofinancování ohro-
Ïen˘ch zafiízení. Podobná situace je
u peãovatelské sluÏby; místo loÀsk˘ch
154 tis. Kã jsme dostali jen 76 tisíc, na-
v˘‰en˘ch druh˘m kolem na 96 tis. Kã.

Státní pfiíspûvky do sociální sféry
se sniÏují jiÏ nûkolik let, to asi není
problém jen leto‰ka.

To je pravda; hlavní problém je v‰ak

coÏ je opût hluboko pod prÛmûrem.
Dal‰í sniÏování by pouze v˘raznû
zhor‰ilo kvalitu sluÏeb.

Letos jsme zv˘‰ili také pfiíspûvek
klientÛ o 304 aÏ 365 Kã na mûsíc. Tyto
platby v‰ak nelze navy‰ovat doneko-
neãna, zpÛsobilo by to jen zv˘‰ení po-
ãtÛ tûch, ktefií na úhradu na‰ich sluÏeb
prostû nemají. 

KaÏdoroãní boj o zaji‰tûní finan-
cí na provoz je snad akceptovatel-
n˘ u organizací, které podporují
sportovní ãi kulturní zájmy obãanÛ;
u sociálního zafiízení, na jehoÏ
kvalitním chodu jsou závislí mnozí
stafií, ãi nemocní lidé, to zjevnû
v pofiádku není. Nemyslíte, Ïe by
pomohla legislativní zmûna, která
by prostfiedky na základní provozní
náklady garantovala?

Takto byl financován provoz
v minulosti, byla garantována pev-
ná ãástka na lÛÏko. Domnívám se,
Ïe vzhledem k nejasnostem prová-
zející souãasn˘ zpÛsob rozdûlování
dotací by návrat k této jistotû byl
vhodn˘ a je potfiebn˘. NeboÈ v pfií-
padû, Ïe by mûsto na dofinancování
na‰ich potfieb nemûlo prostfiedky, by
fie‰ení spoãívalo nejprve v omezení,
ãi zru‰ení peãovatelské sluÏby.
V dal‰ím kroku bychom museli vy-
tváfiet úsporu sníÏením poãtu soci-
álních pracovníkÛ Domova pro se-
niory, coÏ by nutnû vedlo k prudké-
mu zhor‰ení kvality poskytovan˘ch
sluÏeb.

Pane fiediteli, dûkuji za informace.
Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se podafií i do
budoucna udrÏet vysok˘ standard slu-
Ïeb, které poskytujete potfiebn˘m ob-
ãanÛm.

Petr Hanáãek

ve zpÛsobu rozdûlování tûchto financí
– to je dÛvod, proã se spoleãnû s mûs-
tem Letovice snaÏíme na tuto proble-
matiku upozornit.

Na okrese Blansko je na‰e zafiízení,
stejnû jako podobné v Boskovicích,
zfiízeno mûstem. U ostatních podob-
n˘ch zafiízení je zfiizovatelem kraj,
pfiípadnû se jedná o soukromé subjek-
ty. Je tfieba si v‰imnout toho, Ïe
MPSV rozdûluje dotace podle návrhu
Krajského úfiadu a tento návrh b˘vá
akceptován. To je právû kámen úrazu;
není problém doloÏit, Ïe kraj navrhu-
je vût‰í dotace pro své pfiíspûvkové
organizace, neÏ pro zafiízení, na která
pfiispívají mûsta.

V souãasné dobû ãiní dotaãní
ãástka na jednoho klienta v na‰em
Domovû pro seniory 33 736 Kã, za-
tímco u ostatních zafiízení se pohy-
buje v prÛmûru kolem 60 tisíc, nû-
která zafiízení obdrÏela aÏ 70 tisíc
Kã. Problematick˘ je také fakt, Ïe
dotace, kterou rozdûluje MPSV není

nároková; proti její v˘‰i se nelze od-
volat a ani dÛvody, které ovlivÀují
pfiidûlovanou ãástku jednotliv˘m za-
fiízením, nelze v souãasné dobû do-
hledat.

Je také potfiebné vûdût, Ïe u kraj-
sk˘ch zafiízení pfiispívá jejich zfiizo-
vatel, tedy JMK, ãástkami, které se
vût‰inou pohybují okolo poloviny
v˘‰e státní dotace, nûkdy jen v její
tfietinové v˘‰i, zatímco v na‰em pfií-
padû pfiispívá mûsto Letovice ãást-
kou, která pfievy‰uje státní dotaci.
CoÏ je ov‰em pro nevelké mûsto
Letovice znaãná zátûÏ.

Hledáte moÏné úspory také ve
vlastním provozu?

Samozfiejmû, vysoutûÏili jsme nej-
levnûj‰í moÏnou dodávku energií
a dal‰í úspory jsme dosáhli sníÏením
pracovních úvazkÛ u nûkter˘ch za-
mûstnancÛ. Ov‰em je tfieba fiíct, Ïe na
na‰ich 72 uÏivatelÛ v Domovû pfiipadá
18,5 pracovníkÛ v sociálních sluÏbách,

Poãátkem ãervence uplynulo 25 let
od zahájení ãinnosti dialyzaãního
stfiediska v Nemocnici Blansko. Jeho
hlavním úkolem je provádût pravidel-
né oãi‰Èování krve, tzv. hemodial˘zu
u pacientÛ se selháním ledvin. Za 
uplynul˘ch dvacet pût let bylo ve
stfiedisku provedeno více neÏ 170 ti-
síc hemodial˘z pro témûfi 2000 paci-
entÛ z celého okresu Blansko. 

NejuÏívanûj‰í léãbou selhání led-
vin je hemodial˘za, kdy probíhá 
oãi‰Èování krve na tzv. „umûlé ledvi-
nû”. V âeské republice byla první
hemodial˘za provedena v Praze v ro-
ce 1955, tehdy jako v pátém evrop-
ském mûstû. Dal‰í metodou oãi‰Èová-
ní krve zcela srovnatelnou s hemodi-

al˘zou je peritoneální dial˘za, která
vyuÏívá k oãi‰Èování krve pacientovu
pobfii‰nici. V souãasné dobû se stává
metodou první volby. Sk˘tá pacien-
tÛm více volnosti a nezávislosti na
dialyzaãním stfiedisku. A koneãnû -
úspû‰ná transplantace ledvin od zem-
fiel˘ch nebo Ïijících dárcÛ pfiedstavu-
je plnou náhradu funkce ledvin. Je
moÏná u pacientÛ, ktefií jsou schopni
v˘kon a následnou léãbu podstoupit
a u kter˘ch je pfiedpoklad dlouhodo-
bé funkce ‰tûpu.

V Nemocnici Blansko je poskyto-
vána na Nefrologickém oddûlení pé-
ãe v‰em pacientÛm s nemocemi led-
vin. Jedná se o péãi komplexní, kte-
rá je zaji‰Èována v ambulantních
provozech Nefrologické ambulance
a Hemodialyzaãního stfiediska. 

Prim. MUDr. Jindra Brabcová
Nefrologické oddûlení Nemocnice Blansko

(redakãnû zkráceno)

Hemodialyzaãní stfiedisko Nemocnice Blansko.


