
Konečně ve svém. Organizace Pferda pomohla k samostatnému bydlení 

šedesátileté ženě, která strávila celý život v ústavních zařízeních 

Téměř od narození žila pouze v ústavech, ačkoli si postupem času chtěla zařídit vlastní bydlení. Irena 

Vondráková, dnes už šedesátiletá žena s mentálním postižením, se však díky organizaci Pferda mohla 

před dvěma lety konečně nastěhovat do samostatného bytu v České Skalici. Služba Takový normální 

život umožňuje lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním žít ve vlastním a 

pomáhá jim s činnostmi, které by sami nezvládli, jako jsou hospodaření s penězi, nákupy nebo 

vyřizování na úřadech. 

Je to až neuvěřitelný příběh. Irena Vondráková do svých 58 let nezažila nic jiného než ústavní výchovu. 

Jako miminko skončila v kojeneckém ústavu a potom začala její životní pouť po různých ústavních 

zařízeních. Nejdříve byla v dětském domově v Sedloňově, ve svých 18 letech se dostala do Domova 

důchodců v Polici nad Metují. Ačkoliv věkem nezapadala, lehce si tam zvládla najít přátele. V tomto 

věku také poprvé viděla svoji maminku. Aby se poznaly, musela použít svoji občanku. V domově 

důchodců byla také zaměstnaná v prádelně a kuchyni.  

Po deseti letech se přestěhovala do Ústavu sociální péče pro dívky v Opočně, poté se opět vrátila do 

domova v Polici nad Metují a nakonec se v roce 2000 dostala do Domova na Třešňovce v České Skalici. 

Sociální pracovnice, která s Irenou pracovala, viděla její velký potenciál a zároveň ji chtěla podpořit 

v jejím přání osamostatnit se a žít si po svém.  

Proto kontaktovala organizaci Pferda s přáním, aby Irena mohla bydlet ve Skalici a měla asistenta, který 

by jí pomohl s tím, co by sama nezvládla. „Kdo z nás by měl odvahu v takovém věku k tak radikálnímu 

kroku do neznáma? Když jsme Irenu viděli osobně, bylo nám jasné, že ona s osamostatněním rozhodně 

váhat nebude. Poznali jsme neuvěřitelně aktivní ženu s velkým množstvím koníčků, jako je 

zahradničení, pletení, sušení bylin, turistika. Měla velký elán, široký úsměv a hromadu přátel po celém 

městě,“ vypráví jedna ze zakladatelek Pferdy Iva Laštovicová.  

V prosinci 2017 se Irena konečně mohla přestěhovat do menšího nájemního bytu v České Skalici, který 

si sama postupně přizpůsobuje svým potřebám a zájmům. „Je teď spokojená a užívá si svého vlastního 

bydlení. Dál rozvíjí svoje koníčky, pracuje na dohodu o provedení práce jako manipulační dělník na 

zámku v Ratibořicích,“ říká Laštovicová.  

Podle ní si Irena na svém životě nejvíce pochvaluje, že si může konečně uvařit na co má chuť, a užívá si 

společné chvíle s dalšími obyvateli penzionu Olga, kde nyní bydlí. „Je velmi samostatná, podporu od 

služby organizace PFERDA z.ú. potřebuje jen při vaření náročnějšího jídla, úklidem kuchyně, doprovodu 

na neznámá místa nebo při jednání s úřady. A Irena ještě zdaleka nekončí. Je přesvědčená a my také, 

že do budoucna podpory bude potřebovat ještě méně,“ tvrdí Laštovicová. Služba Takový normální 

život, která podporuje samostatného bydlení na Náchodsku, vznikla v roce 2016. Už sedmi lidem 

pomáhá zvládat své bydlení tak, aby mohli žít podle svých představ.  

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

ČEZ. 

 

 

 


