Neziskovky: co děláme s penězi

Díky Nadaci ČEZ ukazujeme dárcům a podporovatelům, jak neziskovky hospodaří s jejich dary.
Na projektu spolupracovali: Michael Kratochvíl, Martin Groman, Wane Kratochvíl, Matyáš Mládek,
Monika Jindrová, Nikola a Ivana Sedloňová, Jan Kvarda, zástupci neziskových organizací.
Neziskovkám patří velké díky a za jejich činnost, otevřené rozhovory a poskytnuté informace.
Nadaci ČEZ děkujeme za finanční podporu projektu.
Kdo se do projektu zapojil a co dělají s penězi najdete níže:
•

EDA CZ, Z.Ú.
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•

HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE (TŘI, Z.Ú.)
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•

I MY, O.P.S.
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•

IQ ROMA SERVIS, Z.S.
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•

NA POČÁTKU, O.P.S.
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•

LETNÍ DŮM, Z.Ú.
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•

PESTRÁ, O.P.S.
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•

PFERDA, Z.Ú.
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EDA CZ, Z.Ú.

Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě
se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to již od roku
1990. Jsme odborníky na péči o děti se zrakovými
a kombinovanými vadami a rozvoj jejich dovedností.
Vydáváme publikace a zpravodaj, vyvinuli jsme aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky na tabletech,
vzděláváme rodiče i další specialisty. Víme, jak rozvíjet
dítě pomocí hry.

„Nevím si rady.“ Na Linku EDA mohou zavolat všichni, kteří potřebují podporu
v péči o dítě s postižením nebo s vážnou diagnózou
„Na Linku EDA jsem volala, protože jsem se už pár dní cítila hodně sama, přepadala mě úzkost z budoucnosti, špatně
jsem spala. Tak moc bych potřebovala, aby mě někdo držel chvíli za ruku nebo mě pevně objal...” Linka EDA je určena
lidem, kteří pečují o děti se závažnou diagnózou, s postižením nebo po úrazu. Jedná se například o rodiče, kteří se
dozvěděli, že jejich dítě má zdravotní problém, který může mít dlouhodobé následky a ovlivnit život celé rodiny.
Otázky, s nimiž se lidé na Linku EDA obracejí, jsou různé. „Záleží hodně na situaci a stavu volajícího. Lidé
se ptají, jak to jejich dítě zvládne, až bude velké, jak to říct sourozenci, jakým způsobem s dítětem zacházet.
Docela častá je otázka, jestli se mu ostatní děti nebudou smát. Jsou to přirozené obavy,“ vysvětluje vedoucí
linky Andrea Nondková.
Vedle zmíněných praktických otázek ale často klienti potřebují také psychickou podporu. „Pokud se rodič
dozví o postižení dítěte, často přicházejí velké emoce. O klienty volající na Linku se snažíme postarat, aby
dokázali dál fungovat. Pracujeme na tom, aby mohli ventilovat obavy, emoce, strach, úzkost a najít nějaké
záchytné body, které jim pomohou do budoucna,“ říká Nondková.
Linka EDA vznikla v roce 2015. Bývalá klientka a později fundraiserka organizace Lenka Bártová sama
kdysi procházela obdobím, kdy se dozvěděla o postižení svého dítěte. „Lenka Bártová tenkrát mluvila o tom,
jak jí nějaká taková služba v té chvíli chyběla. Potřebovala s někým mluvit a potřebovala s ním mluvit hned,“
popisuje Nondková. Podle ní lidé v podobné situaci mohou zavolat svým příbuzným nebo známým, ale s těmi
se někdy o takovém problému těžko mluví. „Příbuzní se mohou rozplakat, a naši klienti pak nedostanou podporu, kterou potřebují. To se u nás na Lince nestane,“ dodává Nondková.
Na Linku EDA se mohou klienti dovolat každý všední den mezi 9:00 a 15:00, její číslo je 800 40 50 60
a je zdarma. Všichni konzultanti Linky EDA jsou zkušenými odborníky, kteří prošli 150 hodinami kurzu Telefonické krizové intervence a chatovacím výcvikem, zároveň mají již bohaté zkušenosti s prací na jiných
krizových linkách a jsou vázáni etickým kodexem České asociace pracovníků linek důvěry.
Kromě linky mohou lidé využít i chat, na kterém se mohou anonymně svěřit s tématem, o kterém
se jim těžko mluví. „Klienti chtějí o tématech, která jsou ve společnosti tabuizovaná, spíše psát než mluvit
– například o myšlenkách na sebevraždu. Cítí se na chatu bezpečněji. Když si dají pozor, my ani nepoznáme,
zda se jedná o muže nebo ženu,“ říká Nondková.
Chat se nachází na adrese
http://www.elinka.iporadna.cz/, pro klienty je
dále dostupný i e-mail linka@eda.cz.
Všechny situace popisované v článku jsou modelové, nereflektují konkrétní případy, ale vystihují
témata, s kterými se klienti na Linku EDA obracejí.
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Barevné kontrastní obrázky a zábavné úkoly. České aplikace EDA PLAY pro děti
s postižením zraku pomáhají i v USA či Kanadě
Nasyp kaši do hrnce, pohlaď pejska nebo dokresli autu kola. S takovými úkoly se mohou setkat děti v rodině aplikací
EDA PLAY, kterou vyvinula pro děti se zrakovým postižením česká organizace EDA. Používat ji ale může kdokoli.
Velké barevné jednoduché obrázky na černém pozadí pomáhají rozvoji zraku a aplikace se hodí i pro děti s těžkým
kombinovaným postižením. Českých aplikací využívají také lidé v zahraničí, stahují si je například uživatelé v USA,
Kanadě nebo Rusku.
EDA PLAY TOBY, ELIS, PAULI – už tři děti s postižením inspirovaly organizaci EDA k vývoji speciálních aplikací šitých na míru konkrétním dětem. „Předcházela jim aplikace EDA PLAY, která je všeobecná. Obsahuje řadu
úkolů, jež pomáhají rozvíjet zrak i jemnou motoriku. Další tři aplikace už jsou trochu jiné, inspirované konkrétními dětmi a jejich potřebami. Jedna je více zaměřená na rozvoj zraku, jedna na děti s těžkým kombinovaným
postižením,“ říká ředitelka organizace EDA Petra Mžourková.
Aplikace byly vyvinuty pro zrakové terapeutky a odborníky z organizace EDA, která se věnuje rané péči
hlavně v oblasti dětí s postižením zraku. „V roce 2013, kdy vznikla první aplikace, nebylo k dispozici nic, co
by vyhovovalo našim terapeutkám a bylo v češtině. Obrázky v aplikaci musí být jednoduché, musí mít silnější
konturu a nesmí tam být moc detailů. Pod obrázky je černé pozadí, protože pro děti se zrakovými vadami je
velmi důležitý kontrast – ten používají naše poradkyně i při běžné práci,“ vysvětluje Mžourková. Aplikace jsou
vyvíjeny na základě odborných poznatků z práce s dětmi se zrakovým postižením, jejichž rodinám pracovníci
z organizace EDA pomáhají už léta. Někteří z nich stáli u zrodu rané péče v České republice před třiceti lety.
Simuluje i zrakové vady
S rodinou aplikací EDA PLAY mohou pracovat děti s postižením i ty bez jakýchkoliv problémů, prospěšné
jsou nicméně i pro rodiče nebo odborníky. Všechny aplikace totiž obsahují simulátor zrakových vad. „Můžete si
vyzkoušet, jaké to je, když má vaše dítě třeba nystagmus, což je oční vada, která způsobuje trhavé pohyby očí.
V aplikaci se zapne kamerka a vy si můžete s danou zrakovou vadou například projít byt. A vidíte přesně, jak jej
vaše dítě vnímá,“ popisuje Mžourková.
Aplikace, vytvořené odborníky z organizace EDA ve spolupráci s vývojářským studiem Sugar and Ketchup,
nepomáhají jen v Česku. První aplikace EDA PLAY je k dostání i v angličtině, stahují si ji lidé z Kanady nebo USA,
ale také z Ruska. Další aplikace jsou bez mluveného komentáře, takže děti nejsou omezeny jazykovou bariérou.
Aplikace EDA PLAY se dají pořídit na platformě iTunes App Store, EDA PLAY TOBY je dostupná i pro Android
a je zdarma. Ceny aplikací EDA PLAY, EDA PLAY ELIS a EDA PLAY PAULI se pohybují od 79 do 129 Kč.
Trička a ponožky s obrázky z aplikací
Koupí aplikace je podpořena organizace EDA, která se věnuje terénní rané péči a je oporou rodinám,
ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Získané prostředky putují na vývoj dalších aplikací, v současnosti se chystá už pátá, a to EDA PLAY TOM. Obrázky z aplikací nechala organizace EDA rovněž
natisknout na trička nebo na ponožky, které jsou k dostání na jejich e-shopu – koupí rovněž podpoříte chod
organizace EDA a její poslání.

Video ZDE

Filipova 2013/1, 148 00 Praha – Chodov
info@eda.cz
www.eda.cz
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TŘI, z.ú.

Posláním TŘI, z.ú. je poskytovat pomoc a péči těm,
kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou,
chtějí a umějí poskytnout.
Hodnotami TŘI, z.ú. jsou respekt, láska k bližnímu,
důstojnost a odvaha. Organizace provozuje Hospic
Dobrého Pastýře.

Doma nebo v hospici. Obecně prospěšná společnost TŘI pečuje o nemocné s
krátkou prognózou dožití
Pokud nemocný ví, že už se neuzdraví, většinou své poslední chvíle nechce strávit v nemocnici. V takových případech
pomáhá organizace TŘI, o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Poskytuje paliativní péči,
a to v rámci lůžkového hospice i v domácím prostředí. Společnost se věnuje také celé škále sociálních a komunitních
služeb a rovněž vzdělávací, osvětové a aktivizační činnosti.
Hospic Dobrého Pastýře pečuje o nemocné s krátkou prognózou dožití, ve většině případů s pokročilým
nádorovým onemocněním. „O pacienty se stará náš tým složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, ale i psychologů a duchovních. Zaměřujeme se na to, abychom minimalizovali symptomy
nevyléčitelného onemocnění, hlavně bolest, a také naplnili další potřeby pacienta – fyziologické i spirituální,“
říká Jana Vernerová, manažerka komunikace organizace TŘI, o.p.s. Dalším cílem je podpora a doprovázení
rodinných příslušníků nemocného tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen
v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí.
Režim dne v hospici se výrazně liší od režimu v nemocnici. Pacient si určuje, kdy vstávat, kdy chodit spát,
kdy zhasnout, jídlo se mu podává, když má na něj chuť. „Nemocný se může spolehnout, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností budeme respektovat jeho vůli a lidskou důstojnost. Může si být jistý, že
v posledních chvílích života nezůstane osamocen,“ říká Vernerová. Péče se v Hospici Dobrého Pastýře dostane
každému bez ohledu na jeho věk, finanční možnosti, sociální status či místo bydliště. Lůžkový Hospic Dobrého
Pastýře byl otevřen 1. září 2008, domácí hospic funguje už od roku 2003.
Odlehčení pro pečující osoby
Součástí budovy hospice jsou čtyři pokoje pro klienty Odlehčovací služby pobytové. Tato služba je určená
pro ty, o které jinak někdo pečuje v jejich domácím prostředí. Pečující osoba si během krátkodobých odlehčovacích pobytů jejího blízkého může zařídit nezbytné nebo odjet na dovolenou s vědomím, že je o něj dobře
postaráno. Odlehčovací služby poskytuje organizace TŘI, o.p.s. i v domácím prostředí klientů, kde asistenti
služby pomáhají s hygienou, podáváním jídla, úklidem domácnosti, doprovázejí klienty na úřady či k lékaři, ale
nabízejí také aktivizační činnosti nebo jen společnost během dne. Neodmyslitelnou součástí služeb TŘI, o.p.s.
je rovněž sociální poradenství.
Centrum denních služeb
Centrum denních služeb je místem pro všechny, kteří nechtějí nebo nemůžou být sami. Slouží zejména pro
lidi z blízkého okolí, o které kvůli snížené soběstačnosti pečují jejich blízcí doma. Zatímco tito lidé stráví svůj
čas ve společnosti, pečující mají možnost odpočinout si a zařídit si nezbytné záležitosti. „Program CDS je velmi rozmanitý, závisí to na klientech, kteří jej v danou chvíli navštíví. Někdy si s nimi pracovnice CDS povídají
u voňavé kávy a dobrého koláče, jindy hrají hry, věnují se trénování paměti, zpívají nebo pracují s keramikou,
pletou, háčkují,“ vysvětluje Vernerová.
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Vzdělávací akce a dobrovolnický program
Ve snaze zvýšit povědomí o hospicové péči, odstranit předsudky a zkreslené představy o tom, co hospic
doopravdy je, organizuje TŘI, o.p.s. na půdě Hospice Dobrého Pastýře několikrát do roka kulturní, vzdělávací
a komunitní akce.
Dobrovolnický program TŘI, o.p.s. vznikl ještě před otevřením lůžkového hospice, v současnosti sdružuje
několik desítek dobrovolníků. „Někteří z nich pomáhají doprovázet pacienty, povídají si s nimi, drží je v těžkých
chvílích za ruku, jiní pomáhají při volnočasových aktivitách a při organizování akcí pro veřejnost,“ přibližuje
Vernerová. Zejména firemní dobrovolníci pracují na údržbě a chodu hospice, pečují o zeleň uvnitř i na zahradě,
pomáhají s výmalbou, úklidem.
V roce 2017 získala TŘI, o.p.s. status akreditovaného pracoviště v nástavbovém oboru Paliativní medicína
a tím možnost aktivně přispívat k rozvoji paliativní a hospicové péče v ČR. Od téhož roku je také držitelem
Značky spolehlivosti.

Za důstojné odcházení: kampaň, při které děti mluví o umírání
Lidé si smrt často nepřipouští, nemluví o ní, vytěsňují ji. Hospic Dobrého Pastýře tak odstartoval na podzim 2019
první ročník kampaně Za důstojné odcházení, která se snaží přiblížit hospicovou a paliativní péči a odstranit stigma
nevyléčitelně nemocných a umírání vůbec. Ambasadory a nositeli myšlenky důstojného umírání se stali žáci a studenti, kteří v doprovodu pedagogů vyrazili do ulic vyzbrojeni informacemi a květinovými brožemi Černooká Zuzana,
charitativním výrobkem zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře.
Děti zastavovaly kolemjdoucí, mluvili s nimi o umírání a prodávali jim květinové brože. Tak Hospic Dobrého
Pastýře na podzim roku 2019 šířil osvětu o hospicové a paliativní péči v rámci kampaně Za důstojné odcházení.
„Samozřejmost, s jakou děti téma smrti prezentovaly, byla fascinující,“ říká Monika Horníková, ředitelka Hospice Dobrého Pastýře. „Naprosto konsternovaní dospělí mlčky poslouchali o smrti jako o nedělitelné součásti
života, o důležitosti a kráse doprovázení umírajících a o tom, že odcházení může být se správnou péčí důstojné,
netraumatizující, přirozené,“ vysvětluje Horníková.
Do kampaně se aktivně zapojili jednotlivci, skupiny, spolky, komerční subjekty a také školy – základní škola
v Čerčanech, ve Strančicích, FZŠ Barrandov, ZŠ Jiráskova Benešov, English College, Kouzelné školy a RC Zajíček v Zaječicích. „Žáci a studenti prodávali květinové brože Černooká Zuzana. Jejich černý střed symbolizuje
tichem provázející zármutek, nabádá zamyslet se nad vším starým a přijímat nové, je přece zřejmé, že z temnoty a tmy vzniká světlo. Barva okvětních lístků představuje nový život, znovuzrození, dává naději a pomáhá
najít lidem smysl života,“ říká Jana Vernerová, manažerka komunikace v Hospici Dobrého Pastýře.
Zásadním způsobem ovlivnila kampaň i samotné ambasadory, žáky a studenty. Někteří se s existencí hospicové péče potkali úplně poprvé. „Jsem ráda, že mohu se svou školou i se svou třídou a hlavně paní učitelkou podpořit hospic v Čerčanech. Zaujal mě. Jsou tam lidi, kteří se už domů nevrátí. Když jsme zastavovali
kolemjdoucí, tak nás někdo ani nevyslechl, ale na to jsme museli být připraveni. Naopak byli i lidi, kteří přispěli
a koupili si kytičku,“ sděluje své dojmy Veronika, žákyně ZŠ ve Strančicích.
Díky aktivitě zejména dětských ambasadorů se o činnosti Hospice Dobrého Pastýře, paliativní péči a důstojném doprovázení dozvídá čím dál tím více lidí a Černookou Zuzanou se doposud ozdobilo na dva a půl tisíce
z nich. „Bylo mi ctí prodávat kytičkové brože a jsem ráda, že se vybrala taková částka. A také, že je na světě tolik
hodných lidí, co nás nezahnali, když jsme je na ulici oslovili. Za celou třídu můžu určitě říci, že to byl nádherný
pocit. Děkujeme, že jsme ho mohli zažít,“ shrnuje Eliška, spolužačka zmiňované Veroniky.

Video ZDE
Sokolská 584, 257 22 Čerčany
tri@hospic-cercany.cz
www.hospic-cercany.cz/o-nas
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I MY, O.P.S.

Je na čase se pořádně představit. I MY je obecně
prospěšná společnost působící v jižních Čechách.
Naším posláním je pomáhat dětem s handicapem
a jejich rodinám v celém tomto regionu.

Rodiny s postiženým dítětem? Pomáhat jim jezdí organizace I MY, která poskytuje ranou péči
S hendikepovanými dětmi pracují přímo v jejich domovech, kde se celá rodina cítí nejlépe. Organizace
I MY poskytuje ranou péči, která podporuje rodiny dětí do sedmi let se zdravotním postižením a ohroženým
či opožděným vývojem. V přirozeném prostředí pak s dítětem pracují odborníci, kteří se snaží nalézt nejlepší cesty
pro to, aby se celá rodina měla co nejlépe a dítě se co nejrychleji rozvíjelo.
Ředitelka organizace I MY Klára Csirková popisuje jejich činnost jako „odborné poradenství na kolečkách“.
Odborníci jezdí přímo do rodin s dětmi s hendikepem a podporují je pomocí dlouhodobé spolupráce. „My jezdíme za rodinami, nemusí oni za námi. Rodině ušetříme čas, peníze a nervy. V domácím prostředí vidí poradce
kontext rodiny, vede rozhovor s maminkou nebo oběma rodiči, a dokáže tak lépe posoudit situaci. Druhou částí
rané péče je pak speciální pedagogika, konkrétní práce s dítětem. Naši poradci odhalují cesty, kterými jít, aby
se celé rodině dařilo co nejlépe,“ vysvětluje Klára Csirková.
Nejlépe poradí rodiny s podobnými problémy
Další činností organizace I MY je setkávání rodin. Pomáhají tomu, aby rodiny, v nichž je dítě s hendikepem,
poznali lidi s obdobnými příběhy. „Velmi to zvyšuje sebevědomí rodičů. Mohou čerpat informace od lidí procházejících si tím samým, kteří jim tak mohou nejlépe poradit,“ říká Csirková. Organizace pořádá na jaře a na
podzim třídenní pobyty pro rodiny, kde mají rodiče prostor pro konzultace i pro odpočinek. Děti jsou pod dohledem odborníků a každému je navíc přidělen jeden dobrovolník, který dítě nespouští z očí. V létě se pořádá
podobný pobyt, ale delší, pětidenní.
Podle slov Csirkové se za dobu fungování organizace podařilo vytvořit skupinu asi osmi rodin, které už
se několik let setkávají a samy si organizují pobyty s dětmi. „Pochopili, že když jsou spolu, jsou silnější, dokáží
se víc podporovat. Je fajn, že na pobyt přijedeme i my z organizace, ale rodiny stejně cítí nejsilnější pomoc v
kruhu těch, kteří každý den zažívají to samé. Naším cílem vlastně je co nejdříve tu službu přestat poskytovat,
pomoci najít sociální vazby v okolí tak silné, že by dokázaly rodiny udržet,“ popisuje Csirková.
Promítání pro neposedné děti
Organizace I MY provozuje i projekt s názvem Kino pro neposedy. Každou poslední středu v měsíci pořádá
v Kině Soběslav speciální projekci pro děti, jež u filmu nevydrží jen zaraženě sedět. Dětem je dovoleno hlučet,
rušit, pobíhat po sále, řehtat se, křičet, zkrátka cokoli je napadne. „Mířili jsme na naše rodiny, které mají problém
zajít do kina, protože se bojí, že by jejich dítě rušilo. Chodí k nám pravidelně malí diváci, kteří potřebují chodit
a mluvit a vysvětlovat všem, co se na plátně děje. Je to pro
nátury, které zvládnou kino i s rušivými elementy,“ upřesňuje
Csirková.
Během promítání sedí vzadu dobrovolníci s dekou, pokud
by si děti chtěly odběhnout hrát. Podle Csirkové vždy bývá
vždy více než polovina kina plná, s dětmi s postižením přijdou
dvě až tři rodiny, jinak chodí i běžní návštěvníci. „Vysíláme v
moderním kině a myslím, že si lidé často ani nevšimnou, o jaký
projekt jde. Na začátku všem vysvětlíme, o co se jedná. Přijde
mi to jako výborný způsob, jak edukovat Soběslav a okolí. Ještě
se nestalo, že by se někdo zvedl a odešel,“ říká Csirková.
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Pokroky za půl roku s ranou péčí: tříletý Tomík začal navazovat kontakt s cizími
lidmi a sám chodit na nočník
Pro rodiny, které vychovávají malé dítě s hendikepem, může být raná péče obrovskou pomocí. Službu organizace
I MY využili také rodiče malého Tomíka (3). Po šesti měsících a dvou pobytech s I MY, které rodina absolvovala, začal
Tomík například napodobovat říkanky s pohybem a snaží se navázat oční kontakt s návštěvami.
Děti s hendikepem se vyvíjejí specificky, proto často potřebují pomoc. Pro ranou péči, která s takovými
dětmi pracuje, se rozhodli i rodiče tříletého Tomíka. Ten během půl roku udělal velké pokroky. Celá rodina jela
na jaře 2019 na první pobyt, který pořádala organizace I MY. „Tomík po návratu z pobytu domů začal napodobovat říkanky s pohybem a v některých případech se snažil dorozumět gesty a znaky, třeba když měl hlad
nebo žízeň,“ líčí jeho pokroky ředitelka organizace I MY Klára Csirková.
Velkým pokrokem bylo také to, že Tomík začal navazovat kontakt s ostatními, cizími lidmi – návštěvám začal
nosit knížky a také se snaží o oční kontakt. Tomík udělal pokrok i se sebeobsluhou. Začal sám chodit na nočník
a svlékat si slipy.
V létě jela rodina na druhý pobyt organizace I MY, kde s poradkyní vymýšleli, jak Tomíka motivovat k logopedické práci s jazykem a napodobování zvířat. „Po pobytu začal říkat 24 zvuků z půjčených logopedických
kartiček a hýbat jazykem. Když něco potřebuje, nosí rodičům piktogramy. Začal více napodobovat činnosti
a touží po sdílené pozornosti. Přestal vyžadovat nošení od táty, ani neleze ségře do kočárku, vydrží chodit samostatně,“ říká Csirková. Rodina je ve službě od března 2019 a s organizací I MY nadále spolupracuje tak, aby
se Tomík zlepšil co nejvíce.

Pusť kačku! Benefiční závod kachen v Českých Budějovicích vydělává chybějící
peníze na ranou péči
Každý rok v červnu se po kanále v Českých Budějovicích vydají stovky gumových kachen. Jejich cílem je fundraisingově podpořit organizace I MY a APLA Jižní Čechy, které poskytují ranou péči. Před začátkem akce si každý
z účastníků koupí číslo pro svoji kačku buď přes internet, nebo přímo na místě. Majitelé prvních zhruba šedesáti
kačen, které doplavou jako první, následně dostanou odměnu. V minulém roce mohli vyhrát třeba wellness pobyt
nebo vstupenky do divadla.
Už podeváté se měl v červnu 2020 konat závod Pusť kačku, během kterého gumové kachny překonávají
kanál v Českých Budějovicích. Do příprav zasáhla pandemie, proto je tento rok charitativní závod jiný, kachny
můžete podpořit v tréninku. „Na stránkách pustkacku.cz mohou teď zájemci kachnám koupit vitaminy za 50
Kč, krmení za 300 Kč nebo tréninkový plán za 1000 Kč. Za normálních podmínek si číslo na kačku mohli lidé
koupit za 50 Kč online nebo přímo na místě. My pak kachny s čísly hodili z mostu do kanálu, ony proplavaly
a prvních zhruba šedesát jsme ocenili. Zbytek jsme odchytávali a schovávali pro příští roky, už jich máme skoro
dva tisíce,“ říká ředitelka organizace I MY Klára Csirková.
Záměrem projektu je zábavně a netradičně vydělat chybějící peníze na službu ranou péči jak pro I MY, tak
i spolupořádající APLA Jižní Čechy, která pomáhá lidem s poruchami autistického spektra. Díky závodu mohla
například organizace I MY poskytovat během přelomu let 2018–2019 podporu čtyřem rodinám po dobu jednoho roku a jedné další po dobu půl roku. „Primárně jsme chtěli vydělat peníze, ale zároveň jsme si přáli, aby
to bylo vtipnou formou. Inspirovali jsme se v zahraničí, kde jsou závody kačen běžnou beneficí. V první roce
pro nás tento závod pořádal jeden manželský pár z Budějovic, který nás chtěl podpořit. My jsme to následně
převzali, protože je organizačně opravdu hodně náročné,“ přibližuje Csirková.
Podle ní je o závod každý rok větší zájem, pravidelně na něj chodí zhruba 1000 lidí a na místě se vždy prodá
ještě asi 500 kachen. „Závod je zároveň něco jako dětský den – máme i bohatý doprovodný program: divadla,
lezeckou stěnu, skákací hrady a podobně,“ vypráví Csirková. V roce 2020 se závod konat nemůže, možnost
podpory tu však stále je – na webových stránkách pustkacku.cz.

Video ZDE

Tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, 39201 Soběslav
imy@IMYpomahame.cz
www.imypomahame.cz
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IQ ROMA SERVIS, Z.S.

Naším hlavním posláním je být prostředníkem, který
podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů
na cestě jejich růstu a společenského uplatnění
a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

Organizace IQ Roma servis usiluje o důstojné uplatnění Romů ve společnosti
Svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako jednotlivci i národ. Taková je vize organizace IQ Roma servis,
která vznikla jako občanské sdružení již v roce 1997. V současné době představuje největší proromskou organizaci
v České republice. Jako sociální služby poskytuje terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Věnuje se však i komunitní práci nebo podpoře zaměstnanosti.
Romové a Romky v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit, se mohou obrátit
na organizaci IQ Roma servis. Ta sídlí v Brně, své aktivity realizuje v Jihomoravském kraji, nicméně od roku
2009 má pobočku i v Břeclavi a její pracovníci dojíždí také do dalších obcí na Vyškovsku. Organizace poskytuje
3 sociální služby: terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi. „Tím ale činnost organizace zdaleka nekončí. Návazně na tyto služby se věnujeme komunitní
práci, vzdělávacím aktivitám, podpoře zaměstnanosti, problematice sociálního bydlení, dluhovému poradenství či provázení pěstounů,“ vysvětluje ředitel organizace IQ Roma servis Petr Máčal.
Všechny aktivity IQ Roma servis směřují k jednomu cíli – důstojnému uplatnění Romů ve společnosti s respektem k jejich národnosti i kultuře. „Tato vize spojuje nejen naše činnosti a aktivity, ale především všechny
lidi, kteří v rolích zaměstnanců i dobrovolníků chtějí společně tvořit lepší svět,“ říká Máčal.
IQ Roma servis také vzdělává odborníky a šíří své know-how. V rámci Akademie Diversitas, kterou provozuje,
nabízí nejrůznější vzdělávací produkty pro odbornou veřejnost a státní správu. „V rámci našich programů je možné
absolvovat odborné stáže, a vidět tak naše aktivity přímo v terénu. Nabízíme workshopy pro širokou veřejnost,
s aktuálními tématy od sebeřízení a vedení lidí až po témata spojená s prevencí závislostí či dluhovou problematikou,“ popisuje Máčal. Pro odbornou veřejnost a pracovníky úřadů nabízí IQ Roma servis akreditovaná školení
v oblasti sociálního zabezpečení, vedení lidí, monitoringu a evaluace v sociální práci, dluhové problematiky,
tématu diskriminace či konkrétních metod práce.
Jednou z významných činností Akademie Diversitas je nabídka organizace a facilitace případových, interaktivních a rodinných konferencí. Ty mají pomáhat k lepší spolupráci a komunikaci s ohroženým dítětem a přispět
k vzájemné dohodě. „Nejde jen o komerční nabídku pro úřady a další poskytovatele. Nabízíme metodickou
podporu a aktivity, kterými se snažíme šířit pozitivní praxi v oblasti práce s rodinami. Chceme, aby se děti
podílely na rozhodování o svém životě,“ vysvětluje Máčal.
Organizace IQ Roma servis spolupracuje také s obcemi a dalšími institucemi, jako jsou školy či poskytovatelé
služeb. Na národní a evropské úrovni se věnuje koncepční činnosti, připomínkování legislativy, kampaním či
strategické spolupráci v rámci nejrůznějších platforem či projektů. IQ Roma servis spolupracuje i s desítkami
dobrovolníků a studentů, pracovníci organizace vyučují na vysokých i vyšších odborných školách na oborech
spojených se sociální prací.
„Při své činnosti hodně dbáme na transparentnost i hospodárnost,“ říká Máčal. Za různé projekty
obdržela organizace ocenění v oblasti kampaní
(Evropský rok rovných příležitostí 2007), inovací
(Social Marie 2018), podpory romské komunity
(Gypsy Spirit 2015) či řízení organizace (Neziskovka roku 2013). Od roku 2015 je organizace rovněž
držitelem Značky spolehlivosti od AVPO ČR.
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Žena nemusí splácet nesmyslně vysoké úroky. Vyhrát soud se společností Profi
Credit jí pomohla organizace IQ Roma servis
V klientské práci chodí sociální pracovníci IQ Roma servis ke klientům domů a pracují s nimi v jejich prostředí. Právě
při jednom takovém setkání klientka své pracovnici svěřila, že nezvládá hradit splátky půjček. Neví, co má dělat
a potřebovala by pomoct. Na otázku, zda má nějaké doklady k půjčkám, přinesla celou hromadu dokumentů a v nich
pracovnice zjistila, že má mimo jiné tři poměrně čerstvé půjčky od společnosti Profi Credit.
Půjčky si však nevzala jen klientka, ale po třech půjčkách měli i její dcery, které jsou obě v invalidním důchodu
a jejich mentální postižení je i laikovi patrné na první pohled. Smlouvy opravdu podepsaly, neuměle nakreslená
tiskací písmena o tom jasně vypovídala. Proč si ale každá vzala tři půjčky? Podle klientky jim byly nabídnuty. Když
zaplatily první dvě nebo tři splátky, pracovnice společnosti Profi Credit jim volala, že mají nárok na další půjčku,
protože řádně splácí. Částky nebyly vysoké, ale úroky se pohybovaly od 66,64 % až po 146,29 % ročně a také byly
stanoveny různé smluvní pokuty, poplatky za prodlení se splácením, pokuta při zesplatnění a tvz. nové jistině.
Z těchto důvodů pracovnice IQ Roma servis kontaktovala Profi Credit s dotazem, zda má společnost nějaké
vnitřní mechanismy kontroly pro případ, že její pracovník poskytuje půjčky v rozporu s dobrými mravy. Klientka
také poslala společnosti dopis, ve kterém namítala neplatnost smluv pro rozpor s dobrými mravy. Společnost
však na nic z toho nereagovala.
S pomocí IQ Roma servis tedy klientka požádala o pomoc Kancelář finančního arbitra. Ten začal zjišťovat informace jednak z listin, jejíž kopie mu zaslala, jednak přímo od poskytovatele půjčky. Společnost Profi Credit
však poté jednu ze smluv zažalovala u soudu a jednu u rozhodce a finanční arbitr rozhodl, že návrh klientky je
nepřípustný, neboť ve věci samé bylo zahájeno soudní a rozhodčí řízení. Zároveň také uvedl, že rozhodčí doložka
byla sjednána platně.
Nezbylo tedy nic jiného než se bránit u soudu a rozhodce. U rozhodce to bylo snadné – námitky byly smeteny
ze stolu, pokud by chtěla klientka přezkoumat rozhodčí nález, musela by zaplatit 6.500 Kč. U soudu záleželo na
soudci. Pracovnice IQ Roma servis klientku doprovázela k jednání o první z půjček, které Profi Credit žaloval
u soudu. Jako možný svědek byla pracovnice vykázána ze soudní síně. V době, kdy byla přítomná jen klientka a zástupce žalobce, což byla právnička, byl uzavřen smír. Podle pracovnice IQ Roma servis byl pro klientku
nevýhodný, ale už nemohla do řízení zasahovat.
Pak Profi Credit žaloval další smlouvu – tentokrát klientka smír nepřijala a soudkyně velmi pečlivě případ
posuzovala a vyslechla i svědky. Přítomen byl jako veřejnost i právník organizace IQ Roma servis, který sledoval
jednání v době, kdy byla sociální pracovnice mimo jednací síň. Jeho supervizi využila IQ Roma servis i v různých
podáních. Rozsudek byl jednoznačně v klientčin prospěch. Musí vrátit, co si půjčila, ale nemusí hradit takové
úroky a pokuty, které by dlužnou částku vyhnali do závratné výše.
V tomto období probíhalo jednání o zbavení svéprávnosti nejstarší dcery – a to na návrh soudu, nikoli matky.
Dívka byla svéprávnosti zbavena. Vzhledem k tomu, že její stav je trvalý a neměnný a nepochybně byl stejný
i v době podpisu smluv, bylo rozhodnuto o jejich neplatnosti. Také ona tedy bude splácet jen to, co si skutečně
půjčila. Stejná situace nastala i u mladší dcery, k návrhu na zbavení svéprávnosti IQ Roma servis motivovala matku, které jej tentokrát podala sama.
Smlouva, kterou posuzoval rozhodce, je už u exekutora. IQ Roma servis se spojila s právní kanceláří, která se
specializuje na zastavení exekuce, v současné době je exekuce odložena a proběhne dokazování u soudu.
Klientku ještě čeká jeden soud, kterým ji bude IQ Roma servis provázet. Dluhy, které musí podle rozhodnutí
soudu zaplatit, postupně splácí tak, jak jí bylo stanoveno. Říká, že už si nikdy nic nepůjčí, a také, že bez pomoci pracovníků IQ Roma servis a právníků by se nikdy neuměla bránit. U soudu, kde na jedné straně stojí právník žalobce
a na druhé člověk, který nemá ani minimální právní povědomí, by neměla šanci.

Video ZDE
Vranovská 846/45, 61400 Brno
iqrs@iqrs.cz
www.iqrs.cz
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NA POČÁTKU, O.P.S.

Pomáháme ženám a dívkám, které se v důsledku
těhotenství nebo mateřství dostaly do tíživé situace. Nabízíme jim systém tří na sebe navazujících
sociálních služeb, kterými jsou poradna a dva azylové
domy.

Organizace Na počátku pomáhá těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni
Ochrana a rozvoj lidského života. Organizace Na počátku pomáhá ženám těhotným či s malými dětmi, které
procházejí vážnými obtížemi. Poskytuje prostředky k tomu, aby překonaly krizové období, mohly se svobodně
rozhodnout, jak chtějí žít dál, a měly možnost v klidném a bezpečném prostředí své dítě donosit i vychovávat.
Těhotné ženy nebo maminky s dětmi se mohou snadno dostat do tíživé situace. Organizace Na počátku je tu
pro ty, které ztratily podporu svých nejbližších, nemají vyřešené bydlení nebo například jen s obtížemi dokáží
uživit své starší děti a dalšímu potomkovi, kterého neplánovaly, nemají možnost zajistit vše, co potřebuje. Díky
dárcům a různým sociálním programům může Na počátku ženám v tísni prakticky okamžitě věnovat oblečení
pro děti, plenky nebo základní hygienu. Vyžaduje-li to situace, mohou využít služby azylového bydlení, které
Na počátku provozuje na neveřejné adrese.
Poradna Na počátku
Poradna Na počátku pomáhá při rozhodování ženám, které jsou neplánovaně těhotné a nevědí, jak
se zachovat dál. „Často ženám pomůže jen to, že se mohou se svou situací svěřit a že u nás najdou prostor
k naslouchání,“ říká pracovnice Poradny Na počátku Jitka Došlová. Kromě psychické podpory a bezpečného
prostoru pro zvážení dané situace nabízejí pracovnice Poradny také poradenství například v oblasti legislativy,
nasměrují klientky na příslušné úřady nebo v případě potřeby nabídnou ubytování v Domově pro dětský život
či v Bytech Na počátku.
Domov pro dětský život
Bezpečí, zázemí, podporu a ubytování těhotným ženám a maminkám s malými dětmi v tísni poskytuje
na nejnutnější dobu Domov pro dětský život. Služba vznikla, aby dala prostor ženám donosit své dítě a bez
dalších nadbytečných starostí o něj v prvních měsících pečovat, pokud sama klientka nemá doma vhodné
zázemí. Ženy mohou služby využívat nejdéle do prvních narozenin dítěte. Řada z nich ale odchází po pár
měsících hned, jak si vyřeší své obtíže. „Mnohé si přinášejí velké traumatické zážitky z dětství a dospívání. Zažily týrání a ponižování. Kromě jiných k nám přicházejí ženy z dětských domovů, oběti domácího násilí, případně
možnost krátkodobého ubytování využijí ty, které například kvůli nemoci, náhlému výpadku příjmů, souběhu
několika nepředvídatelných událostí, nemají krátkodobě kde bydlet,“ popisuje vedoucí Domova pro dětský
život Martina Kunstová.
Byty Na počátku
Byty Na počátku jsou určené zejména ženám, které opouštějí jiné azylové domy, a přes veškerou snahu
se jim nedaří najít vhodné ubytování. Fungování rodiny se v této službě podobá běžné domácnosti. Matka
s dětmi bydlí v samostatném bytě, stále se však může spolehnout na podporu sociálních pracovnic. Závislost na
sociálních službách se tak postupně snižuje. „Snažíme se s maminkami pracovat hlavně na tématech, která je
přivedla do jejich složité situace. Společně hledáme motivaci ke změně a řešení. Naším hlavním cílem je, aby se
maminky a jejich děti, které prošly naší sociální službou, již do žádné pobytové sociální služby vracet nemusely,“
přibližuje vedoucí služby Nikola Křehová.
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Kampaň Vypěstuj si prezidenta: dítě bez stabilního zázemí potřebuje peníze
na terapie, aby z něj mohl vyrůst spolehlivý řidič nebo vyhlášený kuchař
Najít své místo ve světě, ideální povolání, naučit se vnímat, co je důležité. Kampaň organizace Letní dům přesvědčuje lidi, aby přispěli dětem z dětských domovů nebo nestabilních rodin na terapie. Nepotřebují totiž hračky
nebo jiné hmotné věci, ale hlavně podporu, aby se v dospělosti mohli řádně zapojit do společnosti.
Terapie pomůže dětem nejvíc. S touto myšlenkou spustili po první přímé volbě prezidenta v ČR pracovníci organizace Letní dům kampaň s názvem Vypěstuj si prezidenta. „Byl jsem tehdy na návštěvě ve
věznici ve Valticích a ptal jsem se ředitele, jestli mají statistiku, kolik vězňů pochází z dětského domova.
On se na mě podíval a řekl: Já jsem taky vyrostl v dětském domově,“ popisuje ředitel Letního domu Jan
Bárta.
V rámci kampaně používá Letní dům čtyři příklady fiktivních dětí: možného budoucího prezidenta Kvida,
prodavačku Lenku, která by se ráda stala kadeřnicí, Honzu se snem být automechanik a Zuzku, která by
chtěla být doktorka. Všechny tyto děti pocházejí z dětského domova nebo nestabilního rodinného zázemí.
„Nemáme přímo ambici vychovat prezidenta, ale chceme upozornit na to, že člověka do života nepostaví
darovaný plyšák. Když se dítěti někdo dlouhodobě věnuje, je pak daleko lépe připravené na budoucí život,“
říká Bárta.
Kampaň má taky poukázat na to, proč je potřeba platit lidi v neziskovém sektoru. „Peníze, které vybereme
z této kampaně, jsou určeny na krytí času s terapeutem nebo sociálním pracovníkem. Tyhle lidi musíme zaplatit: 60 dnů v roce zajíždíme do dětských domovů, to jsou hodiny a hodiny času, hodiny a hodiny odborníka.
Na jednu terapii počítáme tak 250–300 korun. Ptáte se, proč v nezisku utrácet na mzdy? Máma a táta
jsou v roli 24 hodin denně. My se je snažíme suplovat alespoň těch šedesát dnů v roce,“ vysvětluje Bárta.
Podle něj totiž situaci dětí nevyřeší jednorázová pomoc, ale právě dlouhodobé „pěstování“. V paralele
mezi výchovou dítěte a pěstováním rostlin vidí Bárta hodně obrazů. „Nemůžete květinu jenom strčit do
země. Musíte ji pěstovat, třeba pohnojit nebo vytrhat plevel,“ přibližuje.

Video ZDE
Soběšická 560/60, 61400 Brno
info@napocatku.cz
www.napocatku.cz
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LETNÍ DŮM, Z.Ú.

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým
lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez
fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné
dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně,
tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období
a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti
a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Organizace Letní dům ukazuje dětem z dětských domovů, že je na světě někdo,
kdo o ně stojí
Bez fungující rodiny se dětem do života vstupuje těžko. Potřebují se rozvíjet, učit běžným dovednostem, potřebují
pomocnou ruku v situacích, kdy si samy nevědí rady. V případech, ve kterých nemají děti a mladí lidé fungující
rodinné zázemí, pomáhá organizace Letní dům. S dětmi dlouhodobě pracuje, pomáhá formovat jejich osobnost a
podporuje vztahy v prostředí, ve kterém vyrůstají. I když se často nejedná o rodinu v běžném slova smyslu.
Letní dům doprovází děti a mladé lidi ve věku od 6 do
26 let. Pro nejmladší pořádá tato organizace pobyty mimo
prostředí ústavních zařízení. Probíhají vždy s malou skupinou, aby mohli pracovníci Letního domu věnovat dětem
plnou pozornost. „Záleží nám na tom, abychom s dětmi
udrželi dlouhodobý kontakt, a aby to byl takový stabilizující
vztahový prvek. Děti by měly poznat, že existuje na světě
někdo, kdo o ně stojí, kdo je naučí mít rád samy sebe. Je to
podstatné, protože tyhle děti velmi často trpí pocitem, že
je to jejich vina, že je rodiče poslali do dětského domova,“
vysvětluje ředitel Letního domu Jan Bárta.
Organizace vznikla v létě 1997, kdy se manželé Kokrdovi rozhodli, že vyvezou děti z dětských domovů na
výlet. Od té doby Letní dům hodně rozšířil svoji činnost a v současnosti nabízí i další služby, jako jsou například
tréninkové byty pro starší děti a mladé lidi. „Jednou za měsíc přivezeme maximálně desetičlennou skupinu
do tréninkových bytů. Vytváříme tam strukturu rodiny – je tam muž, žena, děti si připravují seznam na nákup,
nakupují, učí se vybírat z bankomatu nebo se orientovat podle mapy. Za jejich zády stojí konkrétní lidé, ne žádná instituce,“ popisuje Bárta. Děti, které mají o službu zájem, pak mohou pracovníci Letního domu provázet i
individuálně.
Dalším projektem, který Letní dům provozuje, je doprovázení pěstounů. Jedná se zhruba o třicet rodin,
které se rozhodly, že budou vést děti v pěstounské péči. „V naší organizace je specifikem to, že jde asi z 85
% o prarodiče. Když selžou rodiče, nastupují prarodiče,“ říká Bárta. Pěstouni si mohou zvolit komplexní doprovázení nebo jednotlivé služby, například vzdělávací klub pro pěstouny nebo poradenské či terapeutické
služby. Pracovníci Letního domu mohou také pomoci s přípravou žadatelů o pěstounskou péči nebo adopci.
Letnímu domu se samozřejmě nepodaří plně pomoci všem dětem, podle Bárty se jim povede postavit obstojně do života zhruba 25 až 30 % dětí. Jakoukoli pochybnost o smyslu své práce však Bárta odmítá.
„Častokrát jsou děti zacyklené a chovají se podobně jako jejich rodiče. Já si ale myslím, že na pochyby o téhle
práci nemáme právo. Mám své vlastní děti a ani u nich si člověk nikdy nemůže být jistý, jak to všechno dopadne.
A přesto dělám všechno pro to, aby to dopadlo dobře,“ říká Bárta.
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Organizace Na počátku pomáhá těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni
Ochrana a rozvoj lidského života. Organizace Na počátku pomáhá ženám těhotným či s malými dětmi, které
procházejí vážnými obtížemi. Poskytuje prostředky k tomu, aby překonaly krizové období, mohly se svobodně
rozhodnout, jak chtějí žít dál, a měly možnost v klidném a bezpečném prostředí své dítě donosit i vychovávat.
Těhotné ženy nebo maminky s dětmi se mohou snadno dostat do tíživé situace. Organizace Na počátku je tu
pro ty, které ztratily podporu svých nejbližších, nemají vyřešené bydlení nebo například jen s obtížemi dokáží
uživit své starší děti a dalšímu potomkovi, kterého neplánovaly, nemají možnost zajistit vše, co potřebuje. Díky
dárcům a různým sociálním programům může Na počátku ženám v tísni prakticky okamžitě věnovat oblečení
pro děti, plenky nebo základní hygienu. Vyžaduje-li to situace, mohou využít služby azylového bydlení, které
Na počátku provozuje na neveřejné adrese.
Poradna Na počátku
Poradna Na počátku pomáhá při rozhodování ženám, které jsou neplánovaně těhotné a nevědí, jak se
zachovat dál. „Často ženám pomůže jen to, že se mohou se svou situací svěřit a že u nás najdou prostor
k naslouchání,“ říká pracovnice Poradny Na počátku Jitka Došlová. Kromě psychické podpory a bezpečného
prostoru pro zvážení dané situace nabízejí pracovnice Poradny také poradenství například v oblasti legislativy,
nasměrují klientky na příslušné úřady nebo v případě potřeby nabídnou ubytování v Domově pro dětský život
či v Bytech Na počátku.
Domov pro dětský život
Bezpečí, zázemí, podporu a ubytování těhotným ženám a maminkám s malými dětmi v tísni poskytuje na
nejnutnější dobu Domov pro dětský život. Služba vznikla, aby dala prostor ženám donosit své dítě a bez dalších
nadbytečných starostí o něj v prvních měsících pečovat, pokud sama klientka nemá doma vhodné zázemí.
Ženy mohou služby využívat nejdéle do prvních narozenin dítěte. Řada z nich ale odchází po pár měsících
hned, jak si vyřeší své obtíže. „Mnohé si přinášejí velké traumatické zážitky z dětství a dospívání. Zažily týrání a
ponižování. Kromě jiných k nám přicházejí ženy z dětských domovů, oběti domácího násilí, případně možnost
krátkodobého ubytování využijí ty, které například kvůli nemoci, náhlému výpadku příjmů, souběhu několika
nepředvídatelných událostí, nemají krátkodobě kde bydlet,“ popisuje vedoucí Domova pro dětský život Martina Kunstová.
Byty Na počátku
Byty Na počátku jsou určené zejména ženám, které opouštějí jiné azylové domy, a přes veškerou snahu
se jim nedaří najít vhodné ubytování. Fungování rodiny se v této službě podobá běžné domácnosti. Matka
s dětmi bydlí v samostatném bytě, stále se však může spolehnout na podporu sociálních pracovnic. Závislost na
sociálních službách se tak postupně snižuje. „Snažíme se s maminkami pracovat hlavně na tématech, která je
přivedla do jejich složité situace. Společně hledáme motivaci ke změně a řešení. Naším hlavním cílem je, aby se
maminky a jejich děti, které prošly naší sociální službou, již do žádné pobytové sociální služby vracet nemusely,“
přibližuje vedoucí služby Nikola Křehová.

Video ZDE

Vyšehradská 430, 12800 Praha 2
letnidum@letnidum.cz
www.letnidum.cz
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PESTRÁ, O.P.S.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem
psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení.
Provádíme výcvik vodicích, signálních, asistenčních
a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se
zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným
postižením. Předáním vycvičeného psa u nás práce
s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby
spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně
trénovat, jezdit na rekondiční pobyty a sledovat další
vývoj.

Výcvik bez kotců. Asistenční psi vychovaní v prostředí domova mají lepší
předpoklad pomáhat, věří v organizaci Pestrá
Žádné kotce, ale přirozené prostředí domova, kde pejsky vychovávají a cvičí dobrovolníci a zaměstnanci neziskovky
Pestrá. Ta se jako jedna z mála v České republice věnuje bezkotcové metodě. „Věříme tomu, že z dlouhodobého hlediska
je pro klienty i celou společnost nejlepší, když se asistenční psi vychovávají a cvičí v přirozeném prostředí. Takový pes je
pak lépe připraven pomáhat svému budoucímu páníčkovi a plnit své poslání,“ říká ředitelka organizace Jana Sirotková.
Asistenční psy cvičí Pestrá pro lidi s různými druhy postižení. „Štěňátka získáváme od ověřených stanic zhruba
ve dvou měsících jejich života. Pak jdou na 18 měsíců do dobrovolnických rodin a učí se základním věcem: socializaci, setkávání s dalšími pejsky nebo hygieně,” vysvětluje ředitelka Pestré Jana Sirotková. Každý z pejsků
jde následně do výcviku na 8 až 9 měsíců, a to opět do přirozeného prostředí domova, tentokrát k trenérce.
„Asistenční psy cvičíme individuálně podle potřeb klientů. Obecně se ale učí přinášet věci, otevírat dveře nebo
třeba i přivolat pomoc,” říká Sirotková.
Předáním psa ovšem práce nekončí. Prvnímu roku po předání psího pomocníka do rodiny, kdy je spolupráce
nejintenzivnější, se říká „sžívání“. Je to období, kdy si pes – stejně jako klient – navzájem nastavují hranice a potřeby.
Je důležité, aby byly spokojené obě strany. Kromě jiného stylu výcviku psů má tedy Pestrá také registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, díky které se může opravdu důkladně starat o své klienty, a to i po předání pejska.
V rámci služby sociální rehabilitace nabízí Pestrá také komplexní ergoterapeutickou podporu při výběru a
vyzkoušení kompenzačních pomůcek z ČR i zahraničí včetně možnosti krátkodobého zapůjčení.
Od svého vzniku v roce 2009 vycvičila Pestrá už 56 psích parťáků a 7 budoucích pomocníků právě prochází
výcvikem. Organizace Pestrá má také 14 dorostenců v „Pestré psí školce“, kterou by nemohli provozovat bez dobrovolných vychovatelů. Jako první v České republice vycvičili asistenčního portugalského vodního psa, Mikea,
nebo signální čivavu, Alvina. Pestrá má dnes jako jediná organizace v ČR mezinárodně akreditovaný bezkotcový
výcvik od celosvětově uznávané asociace Assistance Dogs International.
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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 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 osoby, které 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, jež 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
tematice 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, jenž 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.

Video ZDE
Kučerova 809/11, 19800 Praha 9
info@pestra.cz
www.pestra.cz
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PFERDA, Z.Ú.

Jsme nezisková organizace a poskytujeme sociální
služby dospělým lidem s mentálním postižením a
duševním onemocněním. Naším cílem je, aby naši
klienti žili samostatným a soběstačným životem.
Jsme tu s vámi už dlouhých 15 let a za tu dobu prošlo
našimi středisky několik desítek klientů a pracovníků
s postižením.

Život bez omezení. Pferda umožňuje lidem s mentálním postižením žít soběstačně
Chtějí pracovat a bydlet jako všichni ostatní, ale potřebují k tomu pomoci. Lidem s mentálním postižením nebo psychiatrickým onemocnění pomáhá na Rychnovsku organizace Pferda. Poskytuje asistenci v samostatném bydlení,
tréninky před uvedením do zaměstnání a následně i pracovní místa – v úklidové firmě, pekárně nebo kavárně.
Samostatné bydlení nebo práce je pro lidi s mentálním postižením
často nedosažitelný sen. Změnit se to snaží organizace Pferda, kterou v roce 2004 založily dvě speciální pedagožky Jana Křížová a Iva
Laštovicová. „Naším mottem je: žijeme bez omezení. Umožňujeme
lidem s mentálním postižením nebo psychiatrickým onemocněním
žít co nejběžněji. Pomáháme jim pomocí tréninků v sociální rehabilitaci dosáhnout pracovního místa, poskytujeme asistenci v samostatném bydlení a taky tyto lidi zaměstnáváme,“ říká Iva Laštovicová.
V jejich sociálních podnicích je v současnosti zaměstnáno 46 lidí s
mentálním postižením.
Tréninková kavárna Láry Fáry
Prvním projektem organizace byla Tréninková kavárna Láry Fáry
v Rychnově nad Kněžnou, která vznikla v prosinci 2005. „Inspirací
byla kavárna Vesmírna v Praze ve Smečkách, kam jsme chodily na
vysoké škole. Chtěly jsme něco takového dostat i do regionu, protože
tady pracovních příležitostí pro lidi s mentálním postižením není tolik,“
vysvětluje Laštovicová. Kavárna pomáhá zlepšovat pracovní dovednosti osob s postižením tak, aby se tito lidé mohli uplatnit na trhu práce.
Pferdí trénink a Takový normální život
V roce 2008 otevřela Pferda tréninkový byt, ve kterém pomáhá lidem s postižením zlepšit schopnosti, díky
kterým si budou moci dovolit bydlet samostatně. „Učí se vařit, nakupovat, prát, žehlit nebo uklízet. V kavárně
jsme viděli, že jsou ti lidé hodně schopní, ale že bez tréninku to nepůjde. Zároveň jsme chtěli poznat jejich limity. Když se pak přesunou do služby podporovaného bydlení Takový normální život, my už víme, kde jsou jejich
slabiny a s čím potřebují pomoci,“ říká Laštovicová. Nejčastěji je to hospodaření s penězi, doprovody k lékaři,
na úřad nebo na nákup, ale také vyplnění volného času. „Když byli v ústavním zařízení, měli všechno naplánované. Samostatné bydlení je pro ně velká změna. Nám pak dělá opravdu radost, když vidíme, že se sami sejdou
a jsou spolu třeba na bowling nebo na výlet,“ říká Laštovicová. Službu Takový normální život provozuje Pferda
v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Trutnově.
Úklidová firma
Současně s Tréninkovým bytem vznikla také v září 2008 Úklidová firma Láry Fáry, která začala zaměstnávat
osoby, jež prošly sociální rehabilitací v Tréninkové kavárně, ale na volném trhu práce následně nenašly uplatnění. Úklidová firma funguje jako sociální podnik.
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Tréninková pekárna
Na projekty Pferdy pak navázala Tréninková pekárna Láry Fáry v Kvasinách. Ta je sociálně terapeutickou
dílnou a svoje pracovní dovednosti tady rozvíjí lidé s těžším postižením, kteří nenajdou v budoucnu uplatnění
ani na chráněném trhu práce. „Do kavárny jsme neměli dodavatele dortů, tak jsme začali i s pekárnou. Všichni
nemohli chodit do kavárny, která je dost náročná, tak začali pracovat v pekárně, která fungovala jako sociálně-terapeutická dílna. Jenže pak už toho zase ta pekárna pekla moc, tak jsme založili sociální podnik Pekárnu
Na Plechu v roce 2014, kde jsme mohli zaměstnat dalších 8 osob s postižením,“ vysvětluje Laštovicová. Organizace Pferda ještě mezitím v roce 2011 založila Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Náchodě.
Lidé s mentálním postižením, kteří projdou Pferdím tréninkem, pak většinou zůstávají pracovat v jednom ze
sociálních podniků Pferdy. „Byli bychom rádi, kdyby nezůstávali tolik, ale pracovních příležitostí opravdu moc
není. Někdy se ovšem podaří, že jdou na jiné chráněné pracoviště nebo se umístí i na volném trhu práce,“ říká
Laštovicová.

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 potřebuje jen při vaření náročnějšího jídla, úklidu 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.

Video ZDE
Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
jana@pferda.cz
www.pferda.cz
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Všechny videa najdete na www.avpo.cz/nadace-cez/ a YouTube kanálu @avpocr, Playlist Neziskovky: co děláme
s penězi. Děkujeme za sdílení
Ukazujeme dárcům a podporovatelům, jak neziskové organizace hospodaří s dary.
Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu projektu.
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