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SENIOR CENTRUM BLANSKO

Setkání uživatelů po uvolnění omezení

	 SENIOR	centrum	Blansko	je	příspěvkovou	organizací	Jihomoravského	kraje;	
poskytuje	péči	v	Domově	pro	seniory	a	v	Domově	se	zvláštním	režimem.	Kapacita	
lůžek	v	obou	službách	umožňuje	zajišovat	péči	pro	144	uživatelů,	o	které	se	stará	
105	zaměstnanců.	
	 V	době,	kdy	se	světem	šířila	epidemie	koronaviru	Covid	19,	začalo	být	patrno,	že	
nejohroženější	skupinou	jsou	právě	senioři,	pro	které	může	mít	nákaza	fatální	ná-
sledky.	Ředitele	SENIOR	centra	Ing.	Jiřího	Charváta,	MSc,	MBA,	jsem	se	zeptal:

společného	stravování	a	vůbec	co	nej-
větší	oddělení	provozních	činností.	
	 Jako	 zcela	 zásadní	 přínos	 pro	
zvládnutí	situace	však	považuji	úžas-
nou	obětavost,	kterou	projevili	všich-
ni	 naší	 zaměstnanci	 a	 za	 kterou	 jim	
chci	vyjádřit	obdiv	a	poděkování.	Na-
prostou	 většinu	 zaměstnanců	 tvoří	
ženy,	které	mají	rodiny	s	dětmi.	Bylo	
běžné,	že	maminka	ráno	odvedla	ra-
tolest	 do	 školky	 a	 odešla	 k	 nám	 do	
služby	 s	 vědomím,	 že	 možná	 bude	
muset	v	případě	potřeby	zůstat	v	ka-
ranténě	 a	 za	 rodinou	 se	 vrátí	 až	 za		
14	 dnů.	 Přesto	 drtivá	 většina	 neod-	
mítla	 za	 těchto	 podmínek	 pracovat,	
zaměstnanci	 byli	 připraveni	 se	 o	 se-	
niory	 starat	 jak	 v	 běžném	 provozu,	
tak	 i	 v	 takzvané	 Covid	 zóně,	 kterou	
jsme	 museli	 preventivně	 zřídit.	 Od-	
povědnost	za	našich	víc	než	140	uži-
vatelů	 vedla	 zaměstnance	 k	 dobro-	
volné	 izolaci;	 vyhýbali	 se	 stykům		
s	lidmi	i	ve	svém	okolí,	chodili	prak-
ticky	z	práce	jen	nakoupit	a	domů.	
	 Poděkování	 patří	 také	 všem,	 kteří	
projevili	obrovskou	solidaritu	a	svou	
pomocí	 přispěli	 k	bezproblémovému	

chodu	 našeho	 zařízení,	 především		
v	 počátcích	 krizového	 stavu,	 než	 se	
rozjel	 přísun	 ochranných	 pomůcek		
a	 dalšího	 materiálu	 od	 zřizovatele.	
Roušky	nám	šili	a	nosili	lidé	z	Blan-
ska	i	okolí,	rodinní	příslušníci	našich	
klientů	i	zaměstnanců,	firmy,	a	třeba		
i	 zástupci	 mongolské	 komunity	 zde		
v	 Blansku,	 o	 které	 jsme	 do	 té	 doby	
vůbec	 nevěděli.	 Dostávali	 jsme	 da-
rem	nejen	roušky,	ale	také	například	
bezkontaktní	teploměr,	vitamíny,	bá-
bovky,	 perníky.	 Denně	 jsme	 vyřizo-
vali	mnoho	 telefonátů,	ve	kterých	se	
rodinní	příslušníci	i	neznámí	lidé	pta-
li,	co	bychom	potřebovali,	co	mohou	
donést	nebo	zařídit.	Je	velmi	povzbu-
zující	zjistit,	že	v	době	krize	se	soli-
dárnost	 s	potřebnými	objevila	v	 této	
nezvyklé	míře.
	 Jak	 byste	 zpětně	 hodnotil	 činnost	
státních	 orgánů,	 které	 mají	 pomoc	 pro	
sociálně	 potřebné	 takříkajíc	 v	 popisu	
práce?
	 Neříká	se	zbytečně,	že	po	bitvě	 je	
každý	generálem.	Já	se	domnívám,	že	
státní	 orgány	 reagovaly	na	pandemii	
rychle	a	především	účinně.	Po	počá-

tečních	 problémech	 s	 dodávkami	
ochranných	pomůcek	došlo	k	nápravě	
a	potřebný	materiál	byl	zasílán	v	do-
statečné	míře.	Řídili	jsme	se	pokyny	
od	 JMK,	 ministerstev	 zdravotnictví,	
práce	 a	 sociálních	 věcí,	 i	 dalších		
orgánů.	Velmi	účinná	se	ukázala	po-
moc	 Asociace	 poskytovatelů	 sociál-
ních	služeb	ČR,	od	nichž	jsme	dostá-
vali	 emailem	 téměř	 denně	 přehled	
novinek	 ze	 souhrnu	 všech	 nařízení		
a	opatření.	Především	však	APSS	ČR	
dokázala	 sjednotit	 často	 protichůd-	
né	 požadavky	 a	 jako	 profesionálové	
doporučit,	 jak	 lze	 dané	 úkoly	 plnit		
v	 konkrétních	 podmínkách	 provozu.	
Moje	 doporučení	 pro	 možné	 opako-
vání	podobné	krize	zní:	zajistit	zasí-
lání	 všech	 mimořádných	 opatření		
a	doporučení	z	jednoho	místa	(a	už	je	
to	 kterékoliv	 ministerstvo,	 nebo	 jiný	
úřad)	tak,	aby	byla	jednotná	a	snadno	
sledovatelná.
	 Více	než	tři	měsíce	byli	vaší	uživatelé	
v	 izolaci,	 bez	 kontaktu	 s	blízkými;	 bylo	
obtížné	jim	vysvětlit	nutnost	těchto	ome-
zení?
	 Naopak,	i	mne	u	uživatelů	překvapi-
la	 míra	 pochopení	 nejen	 	 s	 určitými	
omezeními	v	provozu,	ale	také	s	nut-
nou	izolací;	se	zamezením	společného	
setkávání	a	jakýchkoli	společných	ak-
tivit.	S	úsměvem	jsem	vyslechl	repliku	
seniora:	 „Přežili	 jsme	 válku,	 přežije-
me	i	Covid“.	Z	důvodu	zajištění	péče,	
sociálního	 kontaktu	 a	 zejména	 z	 po-
hledu	 zdravotního,	 jsme	 v	 tomto	 ob-	
dobí	ve	zvýšené	míře	kladli	důraz	na	
individuální	 rehabilitaci	 uživatelů	 na	
pokojích	a	individuální	návštěvy	akti-

vizačních	 pracovnic.	 Prioritou	 byla	
snaha,	 aby	 omezení	 neznamenalo,	 že	
senioři	budou	celou	dobu	jen	„zastláni	
v	 postelích“,	 jak	 se	 zpočátku	 někteří	
příbuzní	 obávali.	 Velikým	 pozitivem	
pro	naše	uživatele	byla	v	tomto	obdo-	
bí	 možnost	 procházky	 nebo	 poseze-	
ní	 v	 zahradě	 našeho	 zařízení.	 Díky	
tomu,	že	celý	areál	 je	uzavřený,	měli	
naši	uživatelé	možnost	individuálních		
procházek	v	doprovodu	aktivizačních	
nebo	rehabilitačních	pracovnic	v	tom-
to	 krásném	 prostředí,	 mohli	 načerpat	
vůni	 jarních	 květů	 a	 prvních	 sluneč-
ních	paprsků.
	 Velmi	 nás	 potěšilo,	 když	 rodinní	
příslušníci	 využili	 možnost	 „off-line	
komunikace“	-	kdy	nahráli	video	nebo	
audio	vzkazy,	které	jsme	poté	na	note-
booku	uživatelům	přehrávali.	Rodinní	
příslušníci	 byli	 velmi	 vděční	 a	 rádi		
za	zpětnou	vazbu	–	zaslání	fotografie		
z	přehrávání	videa	jejich	příbuznému.	
Darem	 jsme	 také	obdrželi	 tři	 tablety,	
díky	 nimž	 jsme	 rodinným	 příslušní-
kům	 mohli	 nabídnout	 možnost	 usku-
tečnit	 videohovor	 se	 svým	 blízkým.	
Snaha	 o	 udržení	 dobré	 psychické		
kondice	 našich	 uživatelů	 byla	 stejně	
důležitá,	 jako	 je	uchránit	před	virem;	
vždy	věkový	průměr	našich	uživatelů	
je	85	let.
	 Po	 uvolnění	 opatření	 jsme	 uspo-	
řádali	 setkání	 uživatelů	 s	 vedením		
domova	 a	 velmi	 nás	 potěšila	 jejich	
spontánní	 reakce,	 kdy	 dlouhotrvají-
cím	 potleskem	 vyjádřili	 poděkování	
našim	 zaměstnancům	 za	 péči	 v	 pře-
dešlém	období.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček
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ochránilo klienty v době pandemie Covid 19

Ředitel SENIOR centra Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA

	 Pane	řediteli,	k	uživate-
lům	SENIOR	centra	 se	 vi-
rus	nakonec	nedostal;	jaká	
opatření	jste	realizovali?
	 Je	dobré	připomenout,	
že	 se	 jednalo	 o	 situaci	
zcela	bezprecedentní	ne-
jen	 pro	 nás,	 ale	 pro	 ce-	
lou	 společnost	 a	 vlastně	
celý	 svět.	Opatření	 jsme	
přijali	 na	 základě	 po-	
kynů	 jak	 našeho	 zři-	
zovatele,	 tak	 i	 dalších	
centrálních	orgánů.	Kro-
mě	nošení	roušek	a	dal-
šího	 souboru	 hygienic-
kých	podmínek	provozu,	
to	byla	především	 izola-
ce	uživatelů;	tedy	kromě	
zákazu	 návštěv	 také	vy-
loučení	 shromažování,	


