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“
je věnována všem,
kteří s láskou, velkou trpělivostí
a neutuchajícím elánem
pečují o druhé.
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, dovoluji si Vás oslovit právě jako
přátele a mám k tomu jeden zásadní důvod. Když
jsem před deseti lety přišel s nápadem na ocenění těch nejlepších pracovníků v oblasti sociálních služeb, netušil jsem, že se to stane tradicí
a bude to tak hluboce společensky vnímáno.
Za těch deset let se stalo mnoho pozitivního, ale
za každým pozitivním a dobře vnímaným skutkem
nebo činem je vždy nějaký člověk. A já za sebe
si troufám říct, že jsem za těch deset let poznal
spoustu lidí, kteří se stali právě mými přáteli. Mé
poděkování patří všem historicky oceněným a současně i všem ostatním, kteří byli nominováni. Určitě bych chtěl poděkovat i organizátorům, sponzorům, zpěvačkám a zpěvákům, kteří Srdce na dlani
od samého začátku podporují a stali se vlastně
jeho součástí. Život mě naučil, že v případě řešení
jakýchkoli problémů a pracovních i životních situací je daleko snazší obrátit se právě na přátele,
protože tam se teprve ukáže hodnota přátelství
v pravém slova smyslu. To platí v soukromém
i pracovním životě.
Mgr. Tomáš Ján, MBA,
ředitel Centra sociálních služeb Praha
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PRAHA V JUBILEJNÍM DESÁTÉM ROČNÍKU ANKETY „SRDCE
NA DLANI“ OCENILA NEJLEPŠÍ PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
V jubilejním desátém ročníku populární ankety „Srdce na dlani“ bylo
oceněno dvacet jedna žen a šest mužů za svůj lidský přístup a pomoc
klientům v sociálních zařízeních hl. m. Prahy. V rámci ankety pořádané
Centrem sociálních služeb Praha ve spolupráci s hlavním městem Prahou
byla udělena i cena za mimořádný přínos v sociálních službách.
Finalisté ankety se zúčastnili ve středu 18. října slavnostního přijetí
v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Hlavní program a předání cen
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se uskutečnily v Národním domě na Vinohradech, kde byli na základě
největšího počtu hlasů od klientů pražských zařízení poskytujících sociální služby vyhlášeni vítězové ankety. Mezi tato zařízení můžeme zařadit domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. „Každý

z oceněných obdržel diplom, plaketu a drobné dárky,“ upřesnil ředitel
Centra sociálních služeb Tomáš Ján.
Předáno bylo i jedno zvláštní ocenění – od ředitelů a zaměstnanců
sociálních zařízení radnímu hl. m. Prahy Danielu Hodkovi. „Je to pocta

nejen pro mne, ale myslím, že mohu mluvit za všechny, kteří na pražské
radnici pro tuto sféru sociální péče pracují. A také je to pro nás určitý
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závazek pokračovat ve zlepšování situace v sociálních službách jak pro
klienty, tak pro zaměstnance,“ řekl poněkud překvapený radní Hodek.
Následný blok programu už patřil oceněným zaměstnancům. „Za mnohdy neobyčejné a někdy i výjimečné činy oceňovaných pracovníků si anketa získala mezi zaměstnanci a klienty svou prestiž. Navíc je vnímána jako
určitý způsob poděkování za obětavou práci,“ přiblížil anketu ředitel Ján.
Slavnostní program pak uzavřelo hudební vystoupení Richarda Tesaříka.
Anketa Srdce na dlani vznikla před deseti lety a klienti jednotlivých zařízení v ní vybírají z řad zaměstnanců ty, kteří si svým výjimečným přístupem, zájmem, empatií a ochotou získají během roku
největší oblibu. Ti jsou pak navrženi na prestižní ocenění. Pracovníci
s nejvyšším počtem hlasů následně postupují do slavnostního finále.

14

ŘEDITEL TOMÁŠ JÁN V ROLI MODERÁTORA
V rámci galavečera, který poctivě odmoderoval sám ředitel CSSP
Tomáš Ján, přicházeli ocenění a ředitelé zařízení vždy po skupinkách po
pěti až sedmi. Každé skupině patřila i píseň od některého z interpretů, kteří
anketu podpořili v rámci kulturního programu. První skupině oceněných zazpívala muzikálová hvězda Monika Sommerová, poté následovali v dalším
vyhlašování Bohuš Matuš, Petra Černocká, Jitka Molavcová a Viktor Sodoma. Na závěr pak na pódiu vystoupil Jiří Helekal se svou dcerou a společně
s ostatními zazpívali píseň Dům přání, kterou složil přímo pro anketu Srdce
na dlani. Také účinkující se nakonec dočkali symbolického ocenění v podobě květiny a pamětního listu. „Jsou to interpreti, kteří nás dlouhodobě
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podporují, a protože se pravidelně účastní ankety v jednotlivých zařízeních, mají mezi klienty i zaměstnanci své pevné místo a mnohdy i přátele.
I oni si proto zaslouží dík za to, co pro nás a naše klienty dělají,“ vysvětlil
ředitel Ján s tím, že velký dík patří i sponzorům. Večer zakončil svým vystoupením Richard Tesařík a jeho YoYo Band.
Základem ankety je princip, podle kterého své oblíbené pracovníky vybírají přímo klienti v jednotlivých zařízeních, jako jsou domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Nominaci od klientů přitom může
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získat kdokoliv. Mohou to být pečovatelky, aktivizační pracovníci, kteří
s klienty tvoří, ale klidně i údržbář, kuchařka či uklízečka. Rozhoduje vždy
hlasování, z něhož v jednotlivých zařízeních při slavnostním vyhlášení
vzejde vždy několik nominovaných. Samotný vítěz, tedy ten z nominovaných, který od svých klientů získal největší počet hlasů, je pak oceněn
v rámci galavečera. Tak tomu ostatně bylo i tentokrát, kdy se na pódiu
vystřídalo celkem sedmadvacet oceněných spolu s řediteli jednotlivých
domovů a dalších zařízení sociálních služeb.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Tradičním hlavním partnerem ankety Srdce na dlani je výrobce hygienických potřeb Hartmann Rico, mezi dalšími podporovateli jsou například
společnost AZ Jiskra, která se věnuje požární bezpečnosti, společnost
IKIS, poskytující služby v oblasti zadávání veřejných zakázek, firma Princo International, jež nabízí služby v oblasti polygrafie, firma AVE Comp,
která se věnuje oblasti IT, výrobce fotografické a reprodukční techniky
Konica Minolta nebo Nadace THE Horaček Group, která pomáhá lidem
v tíživých životních situacích a věnuje se podpoře péče o seniory a handicapované. Mezi mediální partnery ankety Srdce na dlani patří Pražský
senior a také Pražský deník. Děkujeme.
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PODĚKOVÁNÍ RADNÍM
„Praha vždy k sociální oblasti přistupovala zodpovědně. Já už jsem zažil mnoho radních, ale nestalo se, že by radní tuto oblast opomíjel nebo
o ni neměl zájem. Každý naopak na radě prosazoval rozšiřování a zkvalitňování sociálních služeb. Tak tomu bylo vždycky a jsem nesmírně rád,
že tomu tak je.“
Mgr. Tomáš Ján, MBA, ředitel CSSP
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KDO LETOS VYHRÁL
DZR Terezín, Pavla Brožíková
DSS Vlašská, Zuzana Dolejší
DPS Hortenzie, Petra Hlaváčová
DS Odlochovice, Jaroslava Miková
DPS Dobřichovice, Antonio Lucas Muana
Zvíkovecká Kytička, Jana Vlčková
DOZP Leontýn, Hana Andrášiková
DPS Pyšely, Iveta Romanovská
DPS Sulická, Krč Věra Dofková
DPS Nová slunečnice, Leoš Jiřičný
DZP Palata, Petr Karaffa
DPS Ďáblice, JanaPodubecká
DPS Chodov, Renáta Kirilová
Domov Maxov, Lucie Pfeiferová
DZR Krásná Lípa, Jana Roubíčková
DPS Elišky Purkyňové, Zuzana Gončarová a Lucie Hojdová
DOZP Lochovice, Zdeňka Bartoníčková
ICOZP Horní Poustevna, Josef Bílek
DPS Háje, Iveta Gottliebová
DOZP Kytlice, Magdaléna Rosenkranzová
DPS Malešice, Dagmar Muzikářová
DPS Zahradní Město, Josef Habart
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DPS Heřmanův Městec, Lubomír Brukner
DPS Kobylisy, Lenka Polczová
Domov Svojšice, Jana Boumová
DOZP Rudné u Nejdku, Jitka Auderová
Centrum soc.služeb Praha, Ludmila Tomešová
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Antonio
Lucas Muana

PŘÍSPĚVKY VÍTĚZŮ 10. ROČNÍKU
ANKETY„SRDCE NA DLANI“
DPS Dobřichovice
Antonio Lucas Muana
Místo původně dočasného řešení
své životní situace, kdy jsem se na
přechodnou dobu rozhodl pracovat
jako ošetřovatel v nemocnici, jsem
našel profesi na celý život. V nemocnici jsem přechodně zůstal 11 let.
Poté, co jsem na doporučení začal
pracovat v Domově pro seniory Dobřichovice, v jeho sociální službě, kde
mohu klientům poskytnout pomoc
a péči v domácím prostředí, jsem se
rozhodl absolvovat kurz pracovníka
v sociálních službách. Práce v Domově pro seniory Dobřichovice mě
opravdu uspokojuje.
Ocenění v anketě je pro mě velká
motivace k dalšímu zdokonalování ve
své profesi. Srdce na dlani beru též
jako možnost setkat se s kolegy z jiných zařízení.
Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Hana Wágnerová, Jolana Kovářová a Ivona Olšanská. Jiří Nouza, vítěz minulých ročníků ankety.
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Věra Dofková

DS Krč
Věra Dofková
Již dva roky pracuji na pozici všeobecné sestry v Domově pro seniory
Krč. Ošetřovatelskou péči zajišťuji
u 42 klientů, převážně závislých na
péči personálu. Provádím zdravotní
výkony v rámci svých kompetencí a
podle potřeby se podílím i na péči
o klienty v úkonech. Tuto práci vykonávám velmi ráda, snažím se být
klientům co nejvíce nablízku, nebýt
jen zdravotníkem, ale i vyslechnout
a poradit při jejich potřebách a přáních. Vnímám tuto práci více jako
poslání než zaměstnání. Smysl své
práce vidím nejen v samotném procesu zmírňování obtíží provázejících
chorobné stravy, ale především ve
vytváření co nejlepších podmínek pro
klienta, blízkých přirozenému rodinnému prostředí a zajištění důstojného a klidného stáří.

Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Iva Vystrčilová, Eliška Papáčková
a Tomáš Barbušín.
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Magdaléna
Rosenkranzová

DOZP Kytlice
Magdaléna Rosenkranzová
Ocenění „Srdce na dlani“ je pro mě
velmi pozitivním a citlivým signálem.
Práce v kytlickém Domově tvoří
výraznou součást mého života a naplňuje mě nejvíc ze všech zaměstnání, kterými jsem prošla. Vztah klientů
k mé osobě je pro mě v tomto ohledu
zásadní, a pokud přijde ocenění právě od nich, přináší mi to velkou porci
radosti. Stejně tak si vážím toho, že
mé působení v Domově ocenili i moji
kolegové. Děkuji touto cestou za velmi důstojný a pospolitý večer, který
byl jedním velkým setkáním. Právě
setkání je pro lidi ze sociální sféry
dalším typem ocenění a odměny. Bonusem večera byla pro mě slova paní
Jitky Molavcové, které ve své modlitbě před vystoupením vyjádřila vše
podstatné.

Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Ladislava Nováková, Lenka Boleslavová
a Marie Trubáková
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Domov pro seniory Hortenzie
Petra Hlaváčová
Jsem ráda, že jsem měla díky našim klientům z Domova pro seniory
Hortenzie tu čest stát se nominovanou 10. ročníku udílení cen Srdce na
dlani. Nejen, že to byl pro mne nezapomenutelný zážitek díky nádherným prostorám Brožíkova sálu, kde
nás čekalo příjemné uvítání a slova pana radního Daniela Hodka,
ale i krásně strávený galavečer
v Národním domě na Vinohradech.
Díky našim známým umělcům, kteří se postarali o příjemnou zábavu
a samozřejmě v neposlední řadě
za skvělé moderování pana ředitele
Mgr. Tomáše Jána. Děkuji, že jsem
mohla být přítomna této akci, ale
především

být

,,členem“

našeho

skvělého pracovního týmu pod vedením paní ředitelky Mgr. Hany Pavlíkové, který jako by se mnou celý večer
strávil.
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Zlatuška Žemličková, nominovaná v 10. ročníku
ankety „Srdce na dlani“. Lýdie Kubešová, vítězka
z předešlých ročníků ankety.

Jakub Vaňásek
Vítěz z předešlých ročníků ankety
„Srdce na dlani“, DS Hortenzie.

Domov pro seniory Chodov
Renáta Kirilová
V Domově pro seniory Chodov pracuji již 18 let. Začínala jsem nejprve
jako pečovatelka. Práce pečovatelky
mě naplňovala a bavila, ale hledala
jsem další možnosti, jak rozšířit své
vzdělání a uplatnění v oboru sociální
práce a péče o seniory. Proto jsem
při zaměstnání večerně vystudovala zdravotní školu a stala jsem se
zdravotní sestrou. Na pozici sestřičky
jsem v DS Chodov pracovala několik
let. Poté se mi naskytla možnost dále
zvýšit svou kvalifikaci a specializovat se na práci sestry pro ošetřovatelskou rehabilitaci. Díky ošetřovatelské rehabilitaci dostala moje práce
opět nový směr a získala jsem mnoho nových zkušeností a dovedností.
Do práce chodím velice ráda a těším
se na každého, velmi děkuji za přízeň
a každý hlas, který jsem v anketě
„Srdce na dlani“ dostala, velice si
toho vážím.
Eva Málková, vítězka z předešlých ročníků ankety
„Srdce na dlani“. Hana Weigelová, nominovaná
v 10. ročníku ankety.

Renáta Kirilová

Jitka
Auderová

DOZP Rudné u Nejdku
Jitka Auderová
V přístupu ke klientům se řídím mottem: „Nikdy nemůžeš přesně vědět,
čím si druzí procházejí. Pár laskavých
slov může pomoci mnohem více, než
si možná někteří myslí“.

ICSS Odlochovice
Hana Vosátková
Jsem pracovnicí v sociálních službách a zároveň i jako vedoucí domácnosti u mobilních dospívajících
klientů. Někdy se ptám sama sebe,
jak jsem mohla 30 let vydržet v jednom zařízení. Jsou chvíle, kdy mě
tato práce vyčerpává, ale většinou
mě naopak nabíjí. Cítím totiž, že
jsem užitečná a přináší mi uspokojení pečovat a nabízet náruč, stejně
jako vychovávat a provázet. Práce je
to někdy náročná, ale také zábavná
a plná smíchu. Moje práce je můj život a toto ocenění mi jen potvrdilo,
že to celé má smysl.
Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Miroslava Briki a Radka Luxová.
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Josef Bílek

Integrované centrum
Horní Poustevna
Josef Bílek
V oblasti sociálních služeb se pohybuji teprve tři roky. Myslím, že je důležité pomáhat lidem. Řídím se heslem,
že by každý člověk měl každý den
udělat alespoň jeden dobrý skutek.
Miluji svou rodinu, přátele, humor
a mojí životní vášní je myslivost.

DZP Leontýn
Hana Andrášiková
Moje Srdce na dlani znamená mít
srdce otevřené všem potřebným,
být milá a ochotná k těm, kteří jsou
závislí na mé pomoci, předat dobré
a vlídné slovo. Mít pochopení pro jejich starosti, těšit se s nimi z denních
radostí. Mnoho let se do své práce těším a odměnou je nejen mé ocenění
v anketě, ale hlavně úsměv a poděkování za trpělivou pomoc od mých
klientů.

Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Lucie Šafránková a Jana Barochová.
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Dagmar
Muzikářová

DS Malešice
Dagmar Muzikářová,
staniční sestra oddělení RZ
Se seniory pracuji více než 30 let.
Práce je to jak fyzicky, tak psychicky velice náročná, přesto ji dělám
moc ráda. Vážím si ocenění v anketě
Srdce na dlani, poděkování ale patří
všem lidem, kteří se o seniory jakkoli starají, pomáhají jim, podporují je
a přinášejí jim do života kvalitu, radost a pohodu.

DZR Terezín
Pavla Brožíková
Práci v sociálních službách se věnuji 12 let. Vzor jsem měla ve své rodině, vždy jsme se o své blízké ve stáří
i nemoci postarali. Je to práce s lidmi, je proměnlivá, každý den je jiný.
Tato práce je hodně o komunikaci
a porozumění, jak ze strany personálu, tak klientů. Na některé klienty se
nedá zapomenout, některým hláškám
a situacím se musíte smát i po letech.
Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Radmila Boudová a Karin Muradová.
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Iveta
Romanovská

DS Pyšely
Iveta Romanovská
Srdce na dlani pro mě znamená se
zastavit, znovu a znovu si uvědomovat, že když člověk někomu pomáhá,
také tím mnoho dostává zpět, že ti
lidé nás potřebují, stejně tak jako
my je. Vzájemná úcta, důvěra, dotyk
a láska dávají více než tisíce slov. Je
třeba si uvědomovat, jak důležité jsou
to hodnoty a jak je ta cesta mnohdy nesnadná. Avšak dobrý úmysl se
dobrým stává a srdce to vždy pozná.

DZR Krásná Lípa
Jana Roubíčková
Práci v sociální oblasti se věnuji osm
let. Vedla mě k tomu od mala moje
maminka, která pracovala v sociální
oblasti celá léta. Měla potřebu pomáhat všem, i rodinám s dětmi ze slabších sociálních poměrů, dětem z dětských domovů a pracovala též v DZR,
jako já dnes. Tato práce mi přináší

Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Alena Hlasová a Renáta Šrámková.
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Jana Roubíčková

pocit, že jsem pro tento svět potřebná, naplňuje mě a dává mi smysl.
Nejsilnější zážitek asi nevyjádřím, je
jich mnoho. Ale odměnou pro mě je,
když vidím, že má práce pomáhá lidem, kteří ve mě mají důvěru a jsou
odkázáni jen na naši pomoc. Nebo
naopak, kteří se snaží zapojit do běžného kvalitního života, třeba prací, do
které pravidelně dochází. Můj nejtěžší okamžik bylo tragické úmrtí našeho
skvělého mladého uživatele, kterého
jsme všichni podporovali v jeho osobním životě, bohužel se to nepodařilo
a já tomu velmi těžce čelila, ze začátku se dá říci, že jsem to „nedávala“.
Trvalo mi delší dobu srovnat se s tím.
Relaxuji ráda hudbou, kterou mám
ráda, sleduji nové filmy nebo chodím
s přáteli do společnosti. Mám štěstí na dobré lidi kolem sebe, to platí
i pro kolegy, které mám a s kterými si
navzájem pomáháme. Tuto práci by
měli vykonávat jen lidé s lidským přístupem, se srdcem na dlani.

Irena Chroustovská, nominovaná v 10. ročníku
ankety „Srdce na dlani“.
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Petr Karaffa

DZR Palata
Petr Karaffa
Ocenění v anketě Srdce na dlani je
pro mě velmi významné, protože je
oceněním mé práce, kterou jsem si
vybral před mnoha lety a která je pro
mě celoživotním posláním. Vážím si
názorů svých kolegů a děkuji jim.

Mgr. Marta Dzúrová,

pracovník vztahů k veřejnosti,
dárci a sponzoři, koordinátor
dobrovolníků
Pan Petr Karaffa je nejen pro naše
klienty, ale i pro nás, jeho kolegy,
člověkem, který byl a je vždy ochoten
s úsměvem pomoci, poradit nebo alespoň vyslechnout. Celých více než 30
let, kdy v Palatě působí jako zdravotní
bratr, je pro nás všechny nepostradatelný. Získal již po několikáté ocenění
Srdce na dlani právě proto, že jeho
srdce je na pravém místě.

Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Kateřina Trailinová a Aleš Dvořáček.
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Josef Habart

DS Sněženková
Josef Habart
Letos jsem oslavil 25 let práce
v Domově seniorů. K této práci mne
přivedlo mé vnitřní přesvědčení pomáhat lidem.
Brzy po nástupu jsem zjistil, že poslání pomáhat lidem mne zcela naplňuje a že jsem si vybral zaměstnání,
které mi přináší uspokojení. Tato neprávem opomíjená práce je nesmírně
důležitá. Dává mi příležitost oplatit
generaci našich rodičů a prarodičů jejich péči a umožnit jim důstojné prožití posledních let. Snažím se klientům ulevit od starostí i bolestí v době,
kdy už sami nemohou zvládnout péči
o sebe. Nejraději vzpomínám na klienty, kteří si navzdory špatnému
zdravotnímu stavu dokázali zachovat
důstojnost a smysl pro humor a nepoddávali se bolestem a sebelítosti,
ač třeba čelili nezájmu rodiny. Nejtěžší okamžik – umírání klientů, které
jsem měl rád. Moje relaxace je sport,
Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Jiřina Pacáková a Ilona Maličká.
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Zuzana Dolejší

četba, hudba a přátelé. Pocit vyhoření
jsem nikdy neměl, mám většinu svých
klientů upřímně rád a péče o ně je
pro mne něco jako přijít na návštěvu
ke svým blízkým, kteří potřebují pomoc. V mé práci mi nejvíce pomáhá
fakt, že práce je v podstatě můj koníček a že mám rád lidi. Zkuste tu práci,
je možné, že se v ní najdete, i když to
tak na první pohled nevypadá.

Domov sociálních služeb
Vlašská Zuzana Dolejší
Vážení, nevím, jak to lépe nazvat,
než „Náš kouzelný den“, který začal
na Staroměstské radnici v Brožíkově sále. Jeho návštěva byla pro mě
velkým zážitkem. Odpolední program
v Národním domě na Vinohradech
předčil má očekávání. Hudbu mám
velice ráda a zde bylo z čeho vybírat. Mezi vystoupeními jednotlivých
umělců jsme měli čas i na prohlídku místností, ve kterých jsem se já
osobně ocitla poprvé v životě. PohoNominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Barbora Vašíčková, Klára Šťastná a Kateřina
Dědečková.
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du umocnila setkání s kolegy z jiných
zařízení, se kterými jsme si stihli předat pár informací a rad z naší náročné práce s klienty. Jen mě mrzelo,
že tyto skvosty jsem nemohla ukázat
svým klientům. Určitě by se tato akce
klientům líbila stejně jako mně.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ ZA
MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
DS Pyšely
PhDr. Jitka Plíšková – ředitelka
Vážení,
při zamyšlení nad velmi náročnou
prací všech pracovníků v sociálních
službách mohu upřímně konstatovat, že za období mého celoživotního
působení v sociální oblasti se péče
o zajišťování důstojného prožívání
stáří v domovech dostala na velmi
vysokou úroveň. Činnost pracovníků
není jen o vysoké odbornosti, ale i o
dobrých charakterových vlastnostech.
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Pracovníci domova seniorů děkují své paní
ředitelce Jitce Plíškové.

Jitka Plíšková

Schopnosti empatie a trpělivosti.
Anketa Srdce na dlani velmi napomohla tomu, aby si klienti při udělování svých hlasů pracovníkům více
uvědomili vážnost povolání svého
ošetřujícího personálu, aby se zamysleli nad skutečností, že to, co nemůže zajistit rodina, zajišťují jiní, velmi
obětaví pracovníci. Svými hlasy děkují za péči a jak často sami říkají, poděkování zasluhují všichni – máme je
rádi. Pro pracovníky je anketa rovněž
motivující, kdy s radostí a pocitem
úspěchu svého poslání rádi přijímají upřímné poděkování. V posledních
letech se i v našem domově velmi investovalo do stavebních úprav a další
nás ještě čekají. Nyní i připravujeme
velký projekt modernizace celého našeho objektu. Tyto materiální hodnoty jsou jistě velmi důležité a nepostradatelné pro rozvoj sociálních služeb
v souladu s novými moderními standardy kvality bydlení. Slova uznání
a poděkování jsou však nenahraditel-
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Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Alena Tučková a Magda Kudrnová. Vítěz 10. ročníku ankety Lubomír Brukner (Heřmanův Městec).

ná a anketa Srdce na dlani svým obsahem naplňuje uznání zaměstnanců
v sociálních službách. Pracovní kolektiv v našem zařízení je tým pracovníků, kteří své povolání zároveň vnímají
jako své poslání a vést tento kolektiv
jako ředitelka je mi velkou ctí.

Daniel Hodek – radní
pro sociální věci MHMP –
Staroměstská radnice
„Zvolili jsme tyto reprezentativní
prostory záměrně, abychom tu poděkovali zaměstnancům našich příspěvkových organizací za výborně odvedenou práci a reprezentaci hlavního
města Prahy. V dnešní uspěchané
době, kdy se většina lidí stará především o sebe, je pomoc druhým stále
větší vzácností. Proto si vážím těchto lidí a jsem rád, že jsem se mohl
dnes s nimi setkat u této příležitosti
a osobně ocenit jejich práci, při níž
dokáží nad rámec svých povinnosDaniel Hodek a Tomáš Ján děkují vítězům ankety
„Srdce na dlani“ na Staroměstské radnici.

tí rozdávat úsměv a radost. Svým
přátelským a lidským přístupem se
stávají oporou v nelehkých životních
chvílích pro své klienty, kteří jsou na
jimi poskytovaných sociálních službách závislí. Sám si uvědomuji, jak
je jejich práce náročná, a o to více
si jich za tento nadstandardní přístup
vážím. Všichni, kdo se tu dnes sešli,
mají můj hluboký obdiv a uznání.
Nesmírně si cením vaší práce.
Jste to vy, kdo jsou něčím výjimeční, tím, že máte v sobě, ve své duši
a ve svém srdci něco navíc. A to nemá
zdaleka každý, proto vám všem, vítězům, kteří budou odpoledne oceněni, ale i těm, kteří tuto symbolickou
cenu letos nezískají, patří můj velký
dík. Pro mne jste vítězi všichni, vážím si vaší práce a udělám maximum
pro to, abyste i vy měli co nejlepší
pracovní podmínky, a to nejen stran
zázemí, ale také po finanční stránce“,
slíbil radní Hodek a současně poděkoval řediteli Jánovi za přípravu a or-
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Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Eva Jarolimová a Barbora Brousková (Kobylisy).

ganizaci jubilejního desátého ročníku
ankety Srdce na dlani. “Je to moc
hezká tradice, a především symbolická dík všem, kteří si to za svou práci pro druhé opravdu zaslouží. Proto
doufám, že se tu setkáme i za rok při
jedenáctém ročníku „Srdce na dlani“.

PhDr. Tomáš Klinecký,
ředitel odboru ZSP MHMP
Anketa „Srdce na dlani“ má oceňovat
lidi, kteří nasazují svůj elán a energii pro
druhé. Jistě mnohé z Vás napadne, zda
způsob, jakým jsou oceňovaní navrhováni (včetně slavnostního závěrečného vyhlášení výsledků), je vlastně ten pravý.
Podle mě úplně není, ale někde nad tím,
co říkám, se vznáší otázka: Jak ocenění
pracovníků přímé péče nastavit lépe?
A já bych opravdu moc rád chtěl
ocenit ty z nás, kteří pracují s lidmi, jež
potřebují pomoc druhých. V sociálních
službách má jít o práci, která by nikdy
neměla být redukována prostým výkoTomáš Klinecký, ředitel odboru ZSP MHMP.

nem odborných činností, jakkoliv důležitých, ale také o práci s ohledem na zakoušení bolesti druhých či pochopením
jejich současné životní situace. Kvalita života lidí spočívá ve vzájemné komunikaci
s pochopením jedinečnosti „toho druhého“. To je – podle mne – prostá pravda
a ti ze zaměstnanců, kteří toto poselství
naplňují, mají můj neskonalý obdiv. Jako
veřejná instituce (myslím hl. m. Prahu)
máme pouze omezenou možnost, jak
takové prostředí vytvářet a podporovat.
Anketa „Srdce na dlani“ je trochu nedokonalým pokusem poděkovat některým
z Vás, kteří si takové ocenění zaslouží.
Přeji anketě „Srdce na dlani“ do dalších let jen to dobré a organizátorům
ankety mnoho kreativity při jejím vylepšování. Vám, pracovníkům přímé péče
v příspěvkových organizacích hl. m. Prahy, toleranci ke způsobu tohoto oceňování. Zatím to lépe neumíme, ale moc
Vám chceme PODĚKOVAT za Vaši práci,
a anketu berte, prosím, jako jeden ze
způsobů vyjádření našich díků.
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Vítězka 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“ Lenka
Polczová. Nominovaní 10. ročníku ankety Magdalena Duchoňová a Kateřina Šebestová (Kobylisy).

Lucie Pfeiferová
Vítězka 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“, Horní Maxov.

VÍTĚZOVÉ MUNULÝCH ROČNÍKŮ
ANKETY „SRDCE NA DLANI“,
NOMINOVANÍ
DZR Krásná Lípa
Miroslav Haluška
V sociálních službách pracuji již 8 let.
V lednu 2009 jsem rozeslal životopis na
různá místa a v říjnu se mi DZR ozvalo. Byla to pro mě velká změna, kterou
jsem si vyzkoušel jako dobrovolník,
a vůbec nelituju. Nová poznání v tomto směru a vlastně i v mém osobním
životě, jiný úhel pohledu. I mé dcery
jdou v podobných šlépějích. Také klid,
pohoda, kterou myslím i přenáším
kolem sebe mezi kolegy i uživatele.
A samozřejmě i finanční ohodnocení,
abych měl z čeho žít. Když při noční službě, při rozhovoru s uživatelem,
mě chytla křeč do stehna – to je to
mládí: atletika a fotbal – právě uživatel přiskočil a pomohl mi se slovy:
„Takhle jsme to dělali vždy na hřišti.“ To
bylo během prvního roku od nástupu
a tehdy jsem si začal uvědomovat,
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Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Věra Kožená a Marie Frumarová (Horní Maxov).

Miroslav Haluška

o čem ta práce je. Zde i navážu na
druhou stránku: během prvního roku
jsem viděl několik úmrtí, jenomže i smrt
patří k životu, a tak se vše musí brát
a nehroutit se, těchto okamžiků a zážitků je poměrně dost, ale u mě to vede k
tomu, že práci vykonávám s chutí. Mám
klid v rodině, jsem sportovně založen,
bydlím u lesa, práce na domě, Jawa 350
veterán. Je toho poměrně hodně, jsem
místní, takže velký relax je i chodit pěšky
nebo se projet na kole, a co je důležité,
ráno se vracet s ještě větší chutí do práce. V prvé řadě chci vyzdvihnout kolektiv
zaměstnanců, kolegů na oddělení v čele
s vedoucí pí. Irenkou Chroustovskou,
protože fungující kolektiv je základ dobře vykonané práce, která se pak odráží
i na spokojenosti uživatelů.

DZR Terezín
Hana Vejlupková
Už od dětství mě rodiče vedli k tomu, abych pomáhala starým

70

Vítězka 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“ Zdeňka
Bartoníčková. Nominovaní 10. ročníku ankety Štěpánka Mastná a Markéta Frajtágová (Lochovice).

a nemohoucím lidem. Tato zkušenost
se stala součástí mého života a čerpám
z ní až do dnešního dne. Práci se věnuji 20 let a zcela mě naplňuje. Práce
v sociální oblasti mi přináší dobrý pocit
a uspokojení, že mohu být prospěšná pro ostatní. Nejraději vzpomínám
na paní Boženu a jejího bratra Oldřicha z Roudnice nad Labem, kterým
bylo přes 90 let a byli plni optimismu.
Byli mi dobrým zdrojem inspirace
a přinášeli do mého života pozitivní
energii. Jejich příběhy a zkušenosti mi byly příkladným vzorem pro
můj další osobnostní rozvoj. Nejtěžším okamžikem je pro mě vždy odchod člověka ze světa. Tak jak mám
ráda staré lidi, tak miluji hlavně děti.
Největším relaxem jsou pro mě má
vnoučata a dále koníčky. V této práci
mi pomáhá vědomí, že pomáhám lidem v jejich nejtěžší situaci. Hlavním
motivem není materiální přínos, ale
pocit z toho, že pomáháte těm, kteří
to nejvíc potřebují.
Vítězka 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Jana Boumová a nominovaná Zuzana Sixtová
(Svojšice).
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DZR Terezín
Hana Borutová
V sociální oblasti pracuji od roku
1988 (29 let). K této práci mě přivedla sestra, která zde pracovala. Hlavním
významem této práce je pomoc starým a nemocným klientům. Pokud jsou
klienti spokojeni, mám z toho dobrý
pocit a vím že to, co dělám, není zbytečné. Nejraději vzpomínám na klienta
p. Františka Váňu. Pro mě to bylo takové sluníčko, byl velmi tichý a bázlivý.
Vadila mu každá změna, rád chodil na
vycházky. Říkával mi Boruková a vždy
se mnou chodil po oddělení. Nejhorší
pro mě bylo období, když zde byli klienti p. Lorenc a p. Jirásek. Často byli
opilí, ostatní klienti z nich měli strach.
Byli agresivní, často sem jezdila policie.
Můj relax jsou vnoučata a práce na zahrádce, také mám ráda ruční práce.
V této práci mi pomáhá a podporuje
mě v ní rodina a samozřejmě kolegové,
je to týmová práce. Tato práce je náročná na psychiku, ale pro mě je to prá-
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Nominovaní 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Leoš Jiřičný, Stanislav Dvorský a Jana Bulková
(Bohnice, DS Slunečnice).

ce, která má nějaký smysl. Člověk by
si měl uvědomit, že každý z nás bude
jednou potřebovat pomoc druhých.

IC pro osoby se zdr.
postižením Horní Poustevna
Jana Barochová
Své práci se věnuji 11 let. Vždy
jsem chtěla pracovat s lidmi, mým
dětským snem bylo pracovat jako
učitelka ve školce. Moje práce je tak
trochu i mým koníčkem, přinesla mi
spoustu zkušeností, jak dobrých,
tak i špatných, určitě můžu mít dobrý pocit, že dělám práci, která dává
smysl. Ráda si vzpomenu na některé své bývalé kolegyně, které tu již
nepracují a užívají si zaslouženého
důchodu. Také s mými uživateli rádi
zavzpomínáme na společně strávené
dovolenkové pobyty mimo naše zařízení, kterých jsme měli, a doufám, že
ještě budeme mít, spoustu.Těžkých
okamžiků bylo také několik a nerada
na ně vzpomínám.
Vítězka 10. ročníku ankety „Srdce na dlani“
Jana Vlčková a nominovaní Simona Fuksová
a Václava Pazáková (Zvíkovecká kytička).
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Relaxem je pro mě má rodina
a naše společné aktivity. Nyní ještě
studuji vyšší odbornou školu, studium mi dodává další elán a chuť, tak
doufám, že u mě dlouho vyhoření nehrozí.
Při práci mi pomáhá jednoznačně
spokojenost a pohoda uživatelů, dále
dobrý a spolehlivý pracovní kolektiv
a má tolerantní rodina. Lidem, kteří
se rozhodli pro práci v sociálních službách, bych vzkázala, že tato práce je
spíše poslání než povolání, pokud to
tak cítí, tak ať do toho určitě jdou. Za
ten dobrý pocit to stojí.

DS Chodov
Eva Málková
Práci v sociální oblasti se věnuji
5 let. K této práci mě přivedla moje
babička, se kterou jsem měla moc
hezký vztah. Byl to úžasný člověk,
plný lásky a dobroty. Ona mě naučila mnoho věcí a mně na ni zůstaly
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Chodov).

Eva Málková

ty nejkrásnější vzpomínky. Staří lidé
mají v sobě lásku, o kterou už nikdo
nestojí. Mají v sobě životní moudro,
které nemají komu předat. Mají svou
historii, jejíž vyprávění už nikdo neposlouchá. Moje práce mi přináší radost a uspokojení. Možnost pomáhat
druhým, zlepšit jejich životní pohodu
a učinit je šťastnými. Zároveň z ní vyplývá mnoho nároků a situací, kterým
jsme každodenně vystaveni a musíme jim čelit.
Mám radost, když vidím úsměv na
tváři klienta a slyším: „Vítáme vás,
těšili jsme se na vás, jste naše sluníčko, jsme rádi, že tu jste, zůstaňte tu
s námi, kdy zase přijdete, jste náš anděl, máme vás rádi“… Toto jsou silná
slova a velice si jich vážím. Těžkých
okamžiků zde zažívám spousty, záleží
jen na mně samotné, jak si s nimi dokáži poradit, či je řešit. Setkávám se
zde s bolestí, smrtí, s nespokojenými
klienty, s nadměrnými požadavky na
naši osobu, jsme nuceni řešit nepříjemné situace, nároky na naši práci
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se zvyšují a zdravotní stav uživatelů
služeb se zhoršuje. Naše práce není
dostatečně oceněna.
Vyhořením je třeba se zabývat dřív,
než k tomu dojde. Já se snažím oddělit práci a soukromí, nechat starosti a problémy v práci. Starám se
o vlastní smysluplný, příjemný a fyzicky aktivní život. Jak relaxuji? Pečuji o sebe a svoji rodinu, pracuji na
zahrádce a kolem domečku, posedím
s přáteli a se svojí rodinou, chodím
na procházky, výlety, do divadla, jdu
si zatancovat a udržuji dobré vztahy
mezi lidmi. Pro kvalitu péče je důležitá týmová spolupráce, aby všichni
pracovali spolu ve vzájemné shodě
a sounáležitosti. Dobrý kolektiv, který spolu slušně vychází, vzájemně se
respektuje, důvěřuje si a spolupracuje. Dále smysluplná a efektivní komunikace, společný cíl, optimální klima
na pracovišti a kvalitní management.
Ještě nesmím zapomenout na svoji
dobře fungující rodinu.
77

Tato práce je náročná po fyzické,
ale i po psychické stránce vzhledem
k tomu, že jde o profesi založenou na
vztahu mezi klientem a pracovníkem.
Personál je zde vystaven mnoha zátěžovým situacím, a proto ji nemůže
vykonávat kdokoliv. Lidé si myslí, že
nejtěžší je práce se starými lidmi, ale
často je těžší práce s jejich rodinou
a příbuznými. Práce se seniory je
práce záslužná, užitečná a smysluplná. Vždyť tito lidé nás chránili, pečovali o nás, obětovali se nám, smáli se
s námi i plakali. Vraťme jim to vážností, respektem a úctou.

DS Hortenzie, Bořanovice
Ladislava Urbánková
Práci v sociálních službách se věnuji
od roku 2014. K této práci jsem se dostala úplně náhodou. Tato práce mi přináší pocit potřebnosti a užitečnosti.
Nejraději vzpomínám na svoji první
klientku, které jsem dělala klíč.
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Kytlice).

Ladislava
Urbánková

Mezi nejtěžší okamžiky, kterým
musím během své práce čelit, patří
úmrtí klienta.
Relaxací je pro mě zahrada a hudba. V mé práci mi pomáhá dobrý
pracovní kolektiv. Je to těžká práce,
která je odměněna úsměvem klientů.

DS Hortenzie, Bořanovice
Lýdie Kubešová
V sociálních službách pracuji přes 20
let. K této práci mě přivedl zánik jeslí,
kde jsem pracovala jako ošetřovatelka. Tato práce mi přináší dobrý pocit
z dobře vykonané práce a rozzářené
tváře spokojených klientů. Nejsilnějším
zážitkem pro mě byla moje první nominace v anketě Srdce na dlani. Nejtěžším okamžikem pro mě bývá, když už
nemohu klientovi nijak pomoci, a loučení s ním. Relaxací je pro mě rodina.
Práce v sociálních službách je záslužná, i když náročná. Ale výsledek
stojí za to.
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Kytlice).

Lýdie
Kubešová

DS Hortenzie, Bořanovice
Sabina Nývltová
Své práci v sociální oblasti se věnuji 15 let. Tato práce mi přináší radost
z toho, že mohu pomáhat a dělám lidem radost. Jak už mi spousta klientů řekla, stačí jim úsměv.
Nejraději vzpomínám například na
první úspěchy klienta, u kterého jsme
prováděli bazální stimulaci, byl to pro
mě silný zážitek. Na druhou stranu
nejtěžší okamžik pro mě vždy bylo
konfliktní chování rodinného příslušníka. Relax pro mě je rodina, zahrádka, ruční tvoření, poslech mluveného
slova. V práci mi pomáhá dobrá spolupráce s kolegyněmi.
Co bych vzkázala lidem, kteří se
rozhodují pro práci v sociálních službách? Nebojte se ničeho. Tuto práci
nemůže vykonávat každý. Člověk to
musí mít v sobě a mít dobrý vztah
k lidem, být empatický. A úsměv na
tváři. Úsměv léčí.
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Kobylisy).

Sabina
Nývltová

DS Hortenzie, Bořanovice
Petra Burdová
Této práci se věnuji zhruba od roku
2008, kdy jsem si po mateřské dovolené udělala rekvalifikační kurz na
pracovníka v přímé péči.
Práce v sociální oblasti mi přináší možnost pomáhat a společenský
kontakt. Hlavní význam této práce
spatřuji především v individuálnosti
každého klienta.
V paměti mám každého človíčka,
o kterého jsem se kdy starala a kápla
si s ním do noty. Za nejtěžší okamžiky
považuji úmrtí klienta.
Relaxací je pro mě odpočinek s rodinou, výlety, kino, divadlo, knihy.
V práci mi vždy pomohlo, když jsem
věděla, že se můžu spolehnout na
dobré kolegyně a vrchní sestru. Každá práce má své klady i zápory. V té
naší je nám odměnou úsměv a spokojenost našich klientů.
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Malešice).

Petra
Burdová

DS Ďáblice
Renáta Rumánková
V Domově seniorů Ďáblice pracuji
12 let, nejprve jsem začínala jako pokojská. K současné pozici aktivizační
pracovnice mě nasměrovala bývalá
kolegyně, vedoucí aktivizačního oddělení, která si prý všimla, že dokážu
s obyvateli rychle navázat přátelský
kontakt s dobrou vzájemnou komunikací. Dostala jsem proto později
nabídku absolvovat kvalifikační kurz
pracovníka v sociálních službách s nástupem na místo aktivizační pracovnice pro individuální setkávání s klienty
a aktivizace imobilních klientů na lůžku. V průběhu času jsem začala připravovat aktivizační kroužky (např. práce
s korálky, vaření, trénování paměti,
práce se sklem), kulturní akce včetně
zahradních slavností, a také vymýšlet
a organizovat výlety.
V první řadě mě nabíjí pocit, že tahle práce má smysl. Přináší zajímavá,
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Eva Loskotová, vítězka z předešlých let ankety
„Srdce na dlani“. Lenka Svobodová, nominovaná
v 10. ročníku ankety.

Renáta
Rumánková

a také často velmi poučná setkání se
staršími lidmi a jejich poutavými životními příběhy. Myslím si, že hlavní
význam naší práce spočívá v pomoci
a podpoře klientů v různých životních
situacích. Ať už se jedná např. o pomoc v domácnosti nebo s umístěním
v sociálním nebo zdravotním zařízení
apod. Například návštěvy volnočasových aktivit pomáhají klientům smysluplně trávit svůj čas, navázat nová
přátelství a příchozím lépe a rychleji
se adaptovat v novém prostředí.
Práce s lidmi je psychicky náročná
a každý člověk je individualita. Nejde
úplně jednoduše říci, na koho nejraději vzpomínám. Musím se přiznat, že
mám všechny „své“ klienty ráda. Byly
a určitě budou okamžiky veselé a
méně veselé. Samozřejmě je pro mě
příjemné, když se dozvím, že klienti
vyhledávají mé kluby a jezdí rádi na
výlety. Nesmím zapomenout ani na
pěkný zážitek, kdy mi po vyhlášení
výsledků ankety Srdce na dlani klienti

88

Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Ďáblice).

blahopřáli k umístění a radost z úspěchu jsme prožívali společně.
Bohužel nejtěžší chvíle v této práci
je, z mého pohledu, odchod klienta.
I když je to přirozené a z pozice své
profese máme být na tyto situace
připraveni a měli bychom poskytnout
oporu ostatním klientům, jsme také
„jen lidé“ a musíme se i my s touto
situací vyrovnat. Klienty v domově
známe několik let, a tak ať chceme
nebo nechceme, jsou téměř součástí
našich životů, a proto jsou tyto chvíle
pro mě těžké.
Nejlepším odpočinkem pro mě teď
je čas strávený s mým synem Kubíčkem. Hodně chodíme na procházky,
jezdíme na výlety a kromě toho mám
také ráda práci na chalupě na zahradě, kde trávíme každou volnou chvíli.
Ráda čtu a peču.
Velice důležité je mít kolem sebe
dobrou partu lidí, se kterými si vzáNominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Ďáblice).
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jemně pomáháme a podporujeme
se; máme společný záměr a tím je
klientům co nejvíce zpříjemnit pobyt
v Domově. A také zpětná vazba od
našich klientů, kteří oceňují nabídku
aktivit.
V každém případě je to velmi
zajímavá zkušenost; rozhodně tahle práce člověka vnitřně obohatí,
poskytne mu jistý nadhled nad životem a také uspokojení, že jeho
práce má smysl a že (možná) i někomu mimo svou rodinu zpříjemnil
a zpestřil život. Podle mě je třeba být
pro práci v sociálních službách přátelský, umět naslouchat, mít trpělivost a schopnost empatie.

DZP Palata
Anna Mašková
Své práci se věnuji 19 let. Moje
kamarádka vydávala časopis Zdraví. Zeptala se, jestli si nechci zatelefonovat na dva inzeráty, které

Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Ďáblice).

Anna
Mašková

byly připravené do tisku. V obou
případech jsem byla úspěšná. Na
konec jsem si vybrala Palatu.
Práce v sociální oblasti mi přináší pocit
toho, že mě někdo potřebuje, mohu
klientům pomoci. Hlavně bezmocným
a zrakově postiženým, mé oči jim pomáhají v tom, v čem oni potřebují.
Nejraději vzpomínám na nevidomou
klientku paní Prášilovou, která v produktivním věku pracovala v Knihovně
pro nevidomé v Krakovské ulici. Já jsem
ji potkala, když už žila spoustu let na Palatě. Naučila mě Braillovo písmo. Chodila jsem k ní pravidelně na hodiny. Ona
se těšila, až přijdu, a já zase, až jí budu
moci přečíst, co nového mně napsala,
nebo co mě naučila. Klientka mi připravovala velmi zajímavé články, např.
o Praze, nebo zajímavosti z kuchařky, např. o koření. Byl to oboustranně
krásný vztah.
Nejtěžší okamžiky byly ztráty klientů, se kterými jsem měla velmi hezNominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DZP Palata).

ký vztah. Některé organizační změny
v zařízení nebyly vždy příjemné, ale
těm jsem uměla čelit.
Nejraději relaxuji prací na své zahrádce, která mě těší. Dále mám ráda
vycházky do přírody dlouhé zhruba
do 15 km. V lese a prostě v přírodě si
člověk vyčistí hlavu. Domu přijde jako
vyměněný. Alespoň mně to pomáhá. V práci mi pomáhají mé kolegyně,
vedoucí úseku a klienti, pro které hlavně pracuji. Práce v sociálních službách
je náročná, musí se dělat od srdíčka.
Každý to v sobě nemá. Je třeba obrnit
se trpělivostí. Klienti cítí, jestli je pracovník upřímný. Dovedou být vděčni
za pomoc, kterou jim poskytujeme,
a odmění nás, aniž bychom to čekali.
A to jsou ty nejkrásnější chvíle.

DS Ďáblice
Zdeňka Machová
Do domova mě přivedl možná osud?
V roce 1989 jsem končila mateřskou
Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DZP Palata).

Zdeňka
Machová

dovolenou a hledala jsem práci blízko
bydliště a školky. Z časových důvodů
jsem nechtěla dojíždět, tak mě osud
přivedl do domova pro seniory a od
té doby zde pracuji. Radost ze všeho,
co se mi/ nám povede, ať je to malý
„krůček“ jednotlivce, nebo „skok“
celého týmu, třeba krásně ogrilované párky na oslavu čarodějnic, na
kterých si klienti pochutnají. Hlavní
význam spočívá v pomoci člověku.
A to v jakékoliv oblasti. Nejraději
vzpomínám na vrchní sestru, která při
mém nástupu byla na pozici staniční
sestry, a postupem času se stala vrchní sestrou, se kterou jsme úzce a dlouho spolupracovaly a se kterou jsme
byly velmi blízkými kolegyněmi. Také
na jiné kolegyně, které prošly, byť
i krátce, naším domovem a se kterými jsem navázala přátelství. Také
vzpomínám na klienty, kteří nás
opustili, na příbuzné, se kterými již
nejsem v kontaktu, se kterými člověk také navázal krásné vztahy. NejNominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DSE Purkyňové).
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těžší okamžiky jsou odchody klientů.
S některými klienty se známe již od
sociálního šetření v jejich bydlišti,
známe jejich životní příběh, jejich
blízké a známé. A doprovázíme je
i na jejich poslední cestě. To jsou nejhorší okamžiky. Nejlepší relax je pro
mě rodina, setkání s přáteli, zábava,
kočka, pes, četba, výlety. Tady mi
pomáhají kolegyně, za kterými můžu
přijít řešit jakýkoli problém, můžu se
s nimi podělit o radosti i strasti, jak
pracovní tak i soukromé. Také mi pomáhají zkušenosti jiných pracovníků
ze sociální oblasti, se kterými se člověk setkává.
Případnému zájemci bych vzkázala, že je důležité mít kladný vztah
k lidem, zvláště k seniorům, bez toho
to nejde. Každý člověk je originál, ke
každému musíme přistupovat jinak,
tzv. individuálně. Musí zvládat různé
situace, třeba i krizové, protože je to
různorodá, složitá práce, ale smysluplná, jak pro jednotlivce, tak i pro
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DSE Purkyňové).

celý tým. A hlavně – přináší člověku
radost, když vidí spokojeného klienta
i jeho příbuzného.

DSE Purkyňové
Jitka Matoušková
Práci v sociální oblasti se věnuji téměř 25 let, z toho 6 let v domově pro
seniory.
Práce v sociální oblasti je velice
různorodá, sama jsem se účastnila
rozhodování v komisi sociálně právní ochrany dětí. Nějaký čas i práci
v protidrogové oblasti.
Hodně jsem spolupracovala s Bílým kruhem bezpečí, Adrou, Armádou
spásy a dalšími nevládními organizacemi. Práce v sociální oblasti je práce
s lidmi a pro lidi. Každý člověk je jiný,
a proto i tato práce je pokaždé jiná
a dalo by se říci i nová.
Mám ráda okamžiky, kdy nový obyvatel našeho domova po adaptační
Zuzana Gončárová, nominovaná 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DSE Purkyňové).
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Jitka
Matoušková
98

fázi začne říkat, že je tady doma.
Moje velké štěstí je, že se ve volném
čase věnuji ochraně přírody, kde se
setkávám s mladými lidmi a dětmi.
U nich čerpám energii a snažím se
jim pomáhat, pokud se na mě obrátí
s nějakou starostí. Díky plné podpoře
a pochopení vedení našeho domova
se nám pracuje velmi dobře.
Pro práci v sociálních službách
musí být člověk zralý a mít empatii.
Je dobré si tuto práci vyzkoušet třeba
během prázdninových brigád a udělat
si obrázek o pomáhajících profesích.

DS Krč
Jana Melicharová
Jako pracovník v přímé péči pracuji
18 roků a po celou dobu jsou mou
cílovou skupinou senioři. K práci mě
přivedla moje sestra, která se také
věnuje seniorům již 40 roků. Asi nám
to bylo se sestrou dáno do vínku jako
dar. Naplňuje mne pocit, že jsem pro
Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Krč).
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Jana
Melicharová

někoho užitečná, že mohu někomu
pomoci v jeho nelehké životní situaci. V srdci mi navždy zůstane paní
Boženka, která byla krásná jak babička z pohádky, a to jak půvabem,
tak povahou. Hodná, milá, skromná,
moudrá a laskavá. Takových lidí není
mnoho a já doufám, že ještě někdy
takovou osobu potkám. Nejtěžším
okamžikem pro mě bylo, když zemřela. Svým způsobem patří úmrtí každého klienta mezi nejtěžší okamžiky
mé práce. Mým největším relaxem
je šestiletá fenečka Adélka. Té patří
veškerý můj čas a právě ona je mým
nejlepším lékem na vyhoření. Nejvíce
mi pomáhá dobrý pracovní kolektiv,
chápavá staniční sestra a vynikající
nová paní vrchní. Veškerá pracovní atmosféra v domově a nastavené
vnitřní klima mi umožňují dělat tuto
práci s láskou. Jsem moc ráda, že zde
budu moci zůstat až do odchodu do
důchodu. Pokud tuto práci nechcete
dělat srdcem, najděte si raději něco
Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Krč).
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vhodnějšího. Bez lásky se tato práce
dělat nedá, a pokud ano, je to na tom
znát!

DS Chodov
Mgr. Anna Tomčáková,
vedoucí sociálního úseku
Dovolím si už předem pogratulovat
k tak nádhernému výročí fantastické
ankety, jakou Srdce na dlani je. Oceňuje pracovníky v sociálních službách
a jejich obětavou práci, a to má někdy pro člověka větší váhu než finance. Určitě bych našla v našem zařízení více pracovníků, které by bylo
vhodné oslovit, kteří si to po právu
zaslouží. Umím si představit nespočetné množství zařízení, a tak Vám
posílám jméno naší pracovnice v sociálních službách, paní Evy Málkové,
která byla v minulém roce oceněná
a která se při hodnocení našich klientů pohybuje stále na předních příčkách.
Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Svojšice).

DZR Terezín
PhDr. Mgr. Antonín Bradáč,
MBA, emeritní ředitel
Sociální práce má v České republice dlouholetou tradici, která sahá
až do období předválečného Československa. V tomto období jsme byli,
troufám si tvrdit, na světové úrovni. K velkému rozvoji sociálních služeb došlo po roce 1989, objevily se
nové problémy, které před rokem
1989 byly ukryty před zraky veřejnosti a nebo skoro neexistovaly.
K řešení těchto problémů se posilovalo povědomí o potřebnosti profese
sociálního pracovníka a došlo také
k vytvoření nové profese pracovníka
v sociálních službách. Postupně dochází k uvědomění si potřebnosti a
významu sociální služby z celospolečenského hlediska. Po svých zkušenostech, kdy jsem sloužil 27 let
v Terezíně, mohu konstatovat, že
město Praha si význam a důležitost
Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Svojšice).
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sociální práce uvědomuje, a mohu
odpovědně říci, že přístup hl.m. Prahy je z mého pohledu chvályhodný.
Vzhledem k tomu, že společenské
uznání sociální práce v celostátním
měřítku pokulhává (zaměstnanci se
poslání ani nenají ani jím nezaplatí nájem), je nutné kladně hodnotit,
že pro ocenění pracovníků pracujících v sociální oblasti byla v uplynulých letech vyhlášena anketa Srdce
na dlani, která se těší velké oblibě
a alespoň částečně vyjadřuje podporu a uznání zaměstnancům.

Domov Leontýn
Mgr. Dana Zímová, ředitelka
Pomáhat, podporovat a pečovat,
to je sociální služba lidem, kteří pro
svůj život potřebují pomocnou ruku.
Vše, co každá sociální služba dělá, se
točí kolem klientů. Aby byli ubytování podle svých potřeb a přání, dobře
a zdravě si pochutnali, měli dostatek
aktivit, aby měli správně nastavenou
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Leontýn).

ošetřovatelskou a zdravotní péči. Cíl,
ke kterému každá sociální služba
a i náš Domov Leontýn směřuje, jsou
spokojení klienti. Toto konstatování je
společné pro všechny sociální služby.
Přesto je každý „domov“ jiný. Není to
jen tím, že někdo nabízí moderní prostory uprostřed společenského dění
a někdo klidný život uprostřed přírody, ale mám na mysli to, co dělá každou službu specifickou, a to jsou její
zaměstnanci.
Tak, jako člověk pro pevný postoj
potřebuje dvě nohy, tak i sociální služba pro zajištění kvality potřebuje nejen spokojené klienty, ale i spokojené
zaměstnance. Takové, kteří se do práce těší, mají prostor na péči o klienty,
jejich práce je ohodnocena morálně
i finančně. Pak jsou schopni vše pro
klienty dělat v potřebném rozsahu,
ve správnou dobu, trpělivě a ještě
s úsměvem na tváři – ono by se totiž
se srdcem na dlani špatně pracovalo.
Poděkování všem, komu srdce na
Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Leontýn).
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dlani skrz ochotu, úsměv a laskavé
slovo nechybí.

Básnička
„Nestíhám, sotva stojím na nohou,
honí mě jedna práce za druhou.
Ale pohlazení, úsměv
a trpělivé počkání,
to je moje Srdce na dlani.“

Domov sociálních služeb
Vlašská
Mgr. Ondřej Bacovský MBA,
ředitel DSSV
Vážení,
co pro mě znamená, když se řekne
Domov sociálních služeb Vlašská?
Je to pro mě pocit uklidnění a uspokojení, že do života Domova sociálních
služeb se promítají pozitivní změny
ze zákona, především v kvalitě služeb, které přinášíme svým klientům,
a v rostoucích dovednostech našich

106

Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DSS Vlašská).

zaměstnanců. Stejně tak mě naplňuje
radostí i zkušenost, že se stále snažíme hledat nové cesty pro získávání
finančních zdrojů zaměřených na zmodernizování objektů a samozřejmě zaměřených na zvýšení kvality života především klientů s mentálním postižením,
ale i zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v Domově sociálních služeb
Vlašská. Naší prioritou je snaha o propojení „venkovního světa“ s naším zařízením, zapojení rodin a opatrovníků do
poskytovaných služeb a pomoc se zvládáním a nacházením možností osobní
realizace klientů. Akce „Srdce na dlani“ se stala velmi oblíbenou událostí
v životě nejen našich klientů, kteří se
osobně setkají s oblíbeným zpěvákem.
Dovolte mi poděkovat zřizovateli, orgánům státní správy a představitelům
samosprávy za to, že v zájmu našich
klientů dlouhodobě s pochopením podporují velmi obtížný a náročný provoz
našeho sociálního zařízení.
Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DSS Vlašská).
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DOZP Kytlice
PhDr. Jana Kollmannová,
ředitelka
Soutěž Srdce na dlani vnímám
jako příležitost připomenout našim
zaměstnancům, že si jejich nelehké práce vážím. Jako pozitivum vnímám fakt, že byl v naší organizaci
každý rok oceněný někdo jiný, což
deklaruje velký počet těch, kteří to
zmíněné srdce na dlani našim klientům nabízejí – dávají. Jako ředitelka cítím rok co rok spojení radosti,
kterou oceněným přeji, se špetkou
smutku nad tím, že nemohu ono
srdce naklonovat a předat většímu
počtu zaměstnanců, což bych ze
své pozice velmi ráda udělala. Jsem
nicméně ráda, že si může každý rok
některý z členů našeho kvalitního
týmu vychutnat slavnostní okamžik,
který je pro něho jakýmsi potvrzením pracovního úspěchu.
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Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (Kytlice).

DS Dobřichovice
Zora Zelená, manažerka
Domov pro seniory Dobřichovice sídlí v krásné secesní vile, postavené na úpatí lesa v obci Všenory.
Hlavním posláním Domova je pomoc
a hlavně podpora starších lidí, kteří
již nemohou nebo nejsou schopni žít
ve vlastní domácnosti. Domov poskytuje celoroční pobytovou službu,
nabízí a zajišťuje podporu seniorům
v nepříznivé sociální situaci s ohledem na jejich individuální potřeby.
Naši pracovníci usilují o to, aby naši
klienti prožili klidné a důstojné roky
na sklonku života. Uvědomujeme si
náročnost jejich práce, takže se jim
maximálně snažíme vytvářet dobré
pracovní prostředí, aby se jim o klienty dobře pečovalo. Jejich práce si
velice vážíme a jsme rádi, že si toto
náročné povolání vybrali, neboť jsou
základem dobré péče. Děkujeme.

Nominace 10. ročníku ankety
„Srdce na dlani“ (DS Dobřichovice).
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DS KOBYLISY NOMINACE
Všichni naši zaměstnanci pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém se senioři budou cítit dobře, pomáhají jim rozvíjet a podporovat tvořivost, a to
vždy s ohledem na individualitu každého klienta. Práci se seniory nemůže vykonávat jednotlivec, ale spokojenost a důstojný podzim života dříve
narozených je odrazem týmové spolupráce všech zaměstnanců.

Bc. Lenka Polczová
Nominace za empatii, vstřícnost a každodenní úsměv. Pro Lenku není
žádný problém překážkou, ke všem klientům se chová vždy mile.

Bc. Barbora Brousková
Nominace za výborně odvedenou práci v aktivizaci seniorů. Velice oblíbená terapeutka služby DS, která si vždy poradí a dokáže zaujmout snad
každého klienta.

Bc. Magdalena Duchoňová
Nominace za práci v aktivizaci našich klientů. Terapeutka služby DZR
každý den zpříjemňuje seniorům dopoledne i odpoledne.
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Eva Jarolímová
Nutriční terapeutka, která sestavuje našim klientům vždy pestrý jídelníček a snaží se vyjít vstříc všem seniorům. Vždy najde takovou alternativu
stravy, aby byl klient spokojený.

Kateřina Šebestová
Vedoucí zdravotní sestra, která je nominována za skvěle odvedenou práci. Svým specifickým přístupem dokáže rozveselit nejen seniory, ale také
své kolegy.

ICC ODLOCHOVICE NOMINACE
Mgr. Jana Petranová, ředitelka
U příležitosti desátého výročí ankety Srdce na dlani doporučuji za naši
organizaci ICSS Odlochovice oslovit paní Hanu Vosátkovou. Oslovit ji
doporučuji nejen pro dlouholetou činnost v naší organizaci, ale zejména
za její životní optimismus a pozitivní přístup k práci. Má přátelskou povahu, otevřenou náruč, vždy srdce na dlani a milý úsměv na tváři, což je
při práci s dětmi různého stupně postižení, které se dlouhodobě věnuje,
velmi cenné. Je-li to však třeba, dokáže být i přísná. Ve vztahu nejen
k dětem, ale i ke kolegům je důsledná a spravedlivá. Je pracovníkem,
který má v sociálních službách bezesporu své nedocenitelné místo.
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PŘÍSPĚVKY UMĚLCŮ
Jitka Molavcová, zpěvačka
DĚKUJI......
Svůj život můžeme obětovat tím, že sloužíme druhým. Můžeme konat
malé skutky laskavosti ve prospěch lidí, kteří nás potřebují....
Tyto skutky, ať již velké nebo malé, nám pomáhají pociťovat štěstí....
Děkuji za pozvání mezi vzácné sociální pracovníky,
děkuji za pocit štěstí a naděje, že mezi námi žijí
lidé se SRDCEM NA DLANI...

DĚKUJI....
Vaše Jitka Molavcová   

Karel Bláha, dlouholetý sólista Hudebního
divadla v Karlíně, charismatický tenor
Jsem člověk, který patří mezi seniory. Když je člověk mladý, tak si ani
neuvědomuje, že bude jednou senior. Úcta k věku je velkým tématem
i pro mě: hlavně profesně se snažím svým žánrem a svou profesí trošičku to jejich srdíčko potěšit. Nejenom vzpomínkami na mládí je omladit,
ale také rozveselit a zavzpomínat na melodie, které jim byly v té době
vlastní.
S úctou Pavel Bláha
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Monika Sommerová,
česká operní a muzikálová zpěvačka
Přála bych si, aby bylo víc takových srdečných akcí, jako je tato.
V dnešním světě je to potřeba.

Kamil Emanuel Gott s dcerou Yvette Gottovou
Přejeme všem sociálním pracovnicím a pracovníkům, aby se jim v práci
s těmi, kteří je potřebují, dařilo jako dosud, a také, aby pro ně ,,Srdce
na dlani‘‘ bylo nejen oceněním za jejich náročnou práci, ale i výzvou do
dalších let. To vám všem s láskou přejí Kamil Emanuel Gott
s dcerou Yvette Gottovou. Máme vás rádi.

Jiří Helekal, zpěvák
Svoje pocity o práci, kterou děláte, sděluji písničkou
„Dům přání“. Zdraví Jirka Helekal.
Píseň Dům přání zazpívali na pódiu společně všichni účinkující.
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SPONZOŘI:
FARBANGABEN für HARTMANN-Logo
Volltonfarben:
BLAU = PANTONE 280 CVC
ROT = PANTONE WARM RED CVC

Scalenfarben :
BLAU = 100% Cyan
80% Magenta
Rot

= 100% Magenta
100% Yellow

R
Grandient

R

Pantone

Cmyk

Black c

0,0,0,100

Reflex Blue c

100,90,0,0

Black on White

White on black

PŘÍSPĚVKY – SPONZOŘI
Tomáš Horáček, MBA, DBA, MPA
(zakladatel a předseda správní rady Nadace HGF)
Jsem velice rád, že jsme se mohli připojit a podpořit takovou akci, jakou je anketa a předávání cen Srdce na dlani. Nesmírně obdivuji obě-
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tavou práci lidí v sociálních službách. Je to práce psychicky a fyzicky
často velmi náročná a lidé, kteří jí vykonávají, si zaslouží náš velký
obdiv a poděkování. Tato práce není jen standardním zaměstnáním –
je hlavně posláním, které mohu dělat jen ti, kteří mají opravdu srdce na dlani. Sledovali jsme předávání cen a slyšeli příběhy oceněných
…a nezbývá mi, než říct DĚKUJEME – děkujeme za všechny potřebné,
kterým vnášíte do jejich často nelehkých životů světlo, radost a péči.

Princo International, spol. s r.o.- Ing. Eva Fritscherová
Říká se, že hodnota vyspělé společnosti je měřitelná tím, jak se dokáže
postarat o své potřebné. V praxi je za tímto rčením patrná sociální práce,
ale především jsou to skuteční lidé, kterým není lhostejné, že jsou na
světě i ti, kteří pomoc potřebují. Samotný systém tak můžeme hodnotit
jako prospěšný, ale bez rukou, které pomohou a občas i pohladí, se
sociální práce zkrátka dělat nedá. Proto patří velký dík všem, kteří se
v nejrůznějších profesích starají o druhé, ať již jde o seniory, zdravotně
postižené nebo třeba lidi bez přístřeší, kteří by bez pomoci skončili na
okraji společnosti. Je dobré vidět, že i lidé v takové situaci mají šanci
na návrat do života, stejně jako to, že i ve stáří můžeme díky kvalitním
službám žít důstojně a spokojeně. Snad si i my, kteří přispíváme svou
troškou do mlýna, můžeme říci, že má naše práce nějaký hlubší smysl,
jako je tomu v případě těch, kteří den co den pomáhají přímo.
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Pražský deník
Pražský senior
ANKETY SRDCE NA DLANI SE ZÚČASTNILY TYTO ORGANIZACE:
DZR Terezín
Domov sociálních služeb Vlašská
Domov pro seniory Hortenzie, Bořanovice
Integrované centrum soc. služeb Odlochovice
Domov pro seniory Dobřichovice
Domov Zvíkovecká kytička
DZP Leontýn
Domov pro seniory Pyšely
Domov pro seniory Krč, Sulická
Domov pro seniory Nová slunečnice
Domov pro zrakově postižené Palata
Domov pro seniory Ďáblice
Domov pro seniory Chodov
Domov Maxov
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
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Domov pro seniory E. Purkyňové/Cvičebná
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením
Horní Poustevna
Domov pro seniory Háje
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice
Domov pro seniory Malešice
Domov pro seniory Zahradní Město
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Domov pro seniory Kobylisy
Domov Svojšice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
Centrum sociálních služeb Praha

Vzhledem k tomu, že někteří z oslovených vícenásobných vítězů
ankety své zveřejnění v publikaci odmítli, není bohužel seznam
respondentů kompletní.
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