
Pestrý život lidí s postižením: kampaň ukazuje, jak naplněně tito lidé žijí 

Organizace Pestrá má jednoznačnou vizi – pomoci lidem s postižením žít pestrý život. K 10. výročí 

organizace, které bylo v roce 2019, se její pracovníci rozhodli tuto vizi trochu zhmotnit a ukázat, co 

vlastně znamená. Pestrá totiž pouze necvičí asistenční psy, ale nabízí i pracovní místa lidem se 

zdravotním postižením, vysoké managerské pozice nevyjímaje, a snaží se také o osvětu a propagaci 

tohoto tématu. 

V České republice žije kolem jednoho milionu zdravotně postižených lidí, tedy více než 10 % populace. 

Problematika života těchto lidí tedy není jen okrajovou záležitostí. Lidi se zdravotním postižením silně 

ovlivňují jeho důsledky, to ale neznamená, že nemohou žít šťastně. „Chceme, aby lidé s postižením vedli 

plnohodnotný život, aby se stávali samostatnější a soběstačnější. V kampani ukazujeme lidi, kteří navzdory 

svému postižení žijí naplněné životy,“ říká ředitelka Pestré Jana Sirotková.  

Tvářemi kampaně se tak postupně stávají zajímavé a úspěšné osobnosti, které mají život mnohem 

pestřejší, než by se mohlo na první pohled zdát. První z nich je Jana Augustinová, která je od narození na 

vozíku. „Už 16 let zpívám v kapele The Tap Tap, přes 10 let učím základy rytmu a 4 roky dělám PR 

managerku v Pestré.  Nemám ráda, když v lidech vzbuzuji lítost nebo přehnaný obdiv. Není k tomu totiž 

důvod. Prostě se snažím žít svůj život jako každý jiný, akorát s některými věcmi zkrátka potřebuji pomoc 

druhé osoby,“ vysvětluje Augustinová. 

Stát se první tváří kampaně pro ni byla čest. „Bariéry podle mého často vznikají hlavně v lidech, kteří o 

této tématice nemají žádné povědomí. Myslím, že každý z nás má nějaký ten handicap, ať už větší nebo 

menší, a tak si také každý zaslouží dostat v životě šanci něco dokázat. Můj život je pestrý i kvůli lidem, kteří 

se nebáli mi dát příležitost,“ říká Augustinová. 

Druhou tváří kampaně se stala Žaneta Schmuttermeierová, která v Pestré zastává funkci asistentka 

výcviku. Třetí tváří pak Václav Uher, který s Pestrou spolupracuje externě, například jako moderátor akcí. 

„My žijeme tím, co hlásáme. Zaměstnáváme lidi s postižením a vytváříme opravdu pestrou společnost. 

Uvědomujeme si, že pohled většinové společnosti na lidi s postižením je pořád dost stigmatizující, a tak se 

ho snažíme měnit a praskat sociální bubliny,“ říká Sirotková.  

Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace ČEZ. 
 

 


