
Když mentálně postižení běžně pracují: úklidová firma Láry Fáry zaměstnává 26 lidí 

Organizace Pferda vede hned několik podniků, v nichž zaměstnává či trénuje osoby s mentálním 

postižením. Jedním z nich je Úklidová firma Láry Fáry, která funguje v Rychnově nad Kněžnou a 

v Náchodě. Od roku 2009 poskytuje pracovní místa pro mentálně postižené, jimž se zaměstnání nehledá 

lehce. Pracovníci fungují jako v běžné firmě, uklízí domácnosti, kanceláře a nabízejí například i čistění 

koberců. 

Je to trochu jiná úklidová firma, i když výsledky její práce jsou stejné. Sociální podnik organizace Pferda 

zaměstnává dospělé lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním. „Funguje to tak, že 

zaměstnanci s mentálním postižením chodí na úklidy většinou s asistentkou. Ta zorganizuje práci, rozdělí 

ji a následně zkontroluje,“ vysvětluje chod firmy jedna ze zakladatelek organizace Pferda Iva Laštovicová.  

Úklidová firma Láry Fáry nabízí svým zákazníkům běžný úklid domácností, kanceláří, bytových domů a 

jiných prostor. „Máme raději smluvní úklidy na delší dobu, protože víme, že máme pro naše zaměstnance 

pravidelnou práci. Ale děláme i na jednorázových úkolech – na jaře myjeme okna nebo dostaneme zakázku 

na předvánoční úklid,“ říká Laštovicová. Firma dále nabízí čištění koberců a čalounění a žehlení prádla, 

které mohou zákazníci donést do jedné z kaváren Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou nebo v Náchodě. 

Podle Laštovicové tato práce zaměstnance s postižením baví. „Program se jim docela mění, mají stálé 

úklidy, ale aby to nebylo jednotvárné, dostávají občas třeba jednorázové mytí oken. Zábavné je pak 

setkávat se se zákazníky, pro které je dost překvapivé, že i lidé s postižením jsou schopni kvalitní činnosti,“ 

říká Laštovicová.  Zákazníci jsou podle ní se službou spokojení a jeví o ni stále větší zájem.  

Úklidová firma Láry Fáry podporuje sociální začlenění osob s mentálním postižením a lidí s duševním 

onemocněním, jejich samostatnost a soběstačnost. Stabilním zaměstnáním se také zlepšují jejich pracovní 

návyky a mohou se stát finančně nezávislými.  

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

 

 


