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KATEŘINA CHVÁTALOVÁ

Rozhovor s režisérem, ředitelem občanského sdružení Život 90 a bojovníkem za důstojné stáří Janem
Lormanem
Praha – Jedním z palčivých problémů, které trápí nejen pražské seniory, je vyčleňování ze společnosti.
Dříve existovaly rady starších, jejichž členové se těšili všeobecné úctě. Dnes se na seniory zapomíná a
jejich názor na významné společenské změny mnohdy chybí. Na aktuální téma plánovaného zavedení
karty sociálních služeb (sKarta) určené dlouhodobým i krátkodobým příjemcům sociálních dávek jsme
proto hovořili s Janem Lormanem, zastáncem důstojného stáří a ředitelem občanského sdružení Život 90.
* Máte pocit, že se starší generace bojí změn, protože je pro seniory obtížné nebo nepříjemné se jim
adaptovat?
Ano. I když je to individuální, myslím, že starší generace využívá osvědčené věci. Množství změn,
především zákonů, ještě není známkou pokroku. A ve využívání moderních technologií? Nechce ztrácet
čas luštěním všelijakých, kdoví k čemu dobrých, moderních hraček. Většina uživatelů vyššího věku
potřebuje přípravu a zácvik. Musíme je to naučit, být trpěliví a vstřícní.
* Jako zastánce nejen sKarty, ale i dalších elektronických dokladů – jakou máte zkušenost s úřady a
mezilidskou komunikací v těchto institucích?
Různou, je to individuální. Czech point funguje, registr aut je katastrofa. Je to závislé na tom, jestli
IT firma udělá práci pořádně, nebo ji odflákne. To máte stejné jako se vším. S rohlíkem i se silnicí. Určitě
je mi příjemnější vyřizovat agendy v klidu doma než ve frontě u přepážky. Pokud je to možné, což nebývá
vždy. Pak na úřad musím dojít. Nejhorší zkušenosti mám s telefonováním. Skončíte hovor a nemáte
žádný důkaz. Obecně se domnívám, že v elektronizaci veřejných služeb Česká republika velmi zaostává
za světem.
* Jaké jsou podle vás největší výhody sKarty?
Osobní identifikátor, adresnost a kontrola užití u rizikových případů. A bezpečí pro seniory. Příliš
často se stává, že hotovost starších rodičů děti ze šuplíku ukradnou.
* Naopak, jaké komplikace se zavedením systému očekáváte?
Chaotickou implementaci. Nekoordinovanost státních elektronických agend. Neveřejná pravidla
Úřadu práce pro vydávání sKaret. Především ale rozmazlené a nenasytné IT firmy.
* Považujete za etické, že by vydavatelem sKarty měl být jeden nestátní obchodní subjekt, Česká
spořitelna?
Zajímavá otázka. Neshledávám v tom etický problém. Měl by stát, který spravuje sociální registr
komunikovat se všemi bankovními domy? Nebo jen s některými?Ajak je vyberete? A jsme opět na
začátku u Vaší otázky. Bylo by to etické? Ohlídat citlivé údaje by bylo nemožné.

* Řekl jste, že byste upravil design karty tak, aby se její uživatelé necítili ponížení.
Peníze rozhodují o našem společenském postavení, protože dnešní většinová společnost se pachtí
za úspěchem a majetkem. Chudobu považuje za důkaz méněcennosti. Proto by se nikdo z nás nechlubil
sociální poukázkou na jídlo. Karta nesmí dehonestovat. Její design musí odpovídat dvěma funkcím:
identifikační – jako legitimace mimořádných výhod a platební.
***
JAN LORMAN Divadelní a rozhlasový režisér Jan Lorman se narodil 1. června 1946 v Praze. Nyní je
znám jako „advokát seniorů“. Společně s manželkou Blankou založil před dvaceti dvěma lety občanské
sdružení Život 90 zaměřené na třetí generaci a důstojné stáří. O rok později byla zprovozněna linka
Senior telefonu určená pro starší občany v tísni. Jan Lorman vybudoval dům Portus, který se postupně
stal největším komunitním centrem pro seniory v České republice, provozuje Divadlo U Valšů a věnuje se
mnoha dalším aktivitám spojeným se stářím.

