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Přijmout dítě s postižením – a co dál? 

www.eda.cz

Neváhat 
s otevřenou 
dlaní 

V současnosti existuje mnoho 
druhů sociálních služeb. Jed-
nou z nich je raná péče, která 
už 25 let profesionálně pomá-
há rodinám s dětmi se zrako-
vým a kombinovaným posti-
žením. Pro rodiče je psychicky 
velmi náročné, aby se s daným 
stavem dítěte smířili a postiže-
né dítě nejen přijali, ale věno-
vali mu veškerou péči. Vyžadu-
je to od nich trpělivost a stálou 
pozornost. Právě proto vznikla 
Raná péče EDA, která bezplat-
ně rodičům pomáhá zvládat vý-
chovu dítěte a zároveň pomáhá 
postiženému dítku, aby si osvo-
jilo potřebné návyky k plnohod-
notnému životu.

Odbornou poradenskou péči 
vykonávají poradkyně, které do-
cházejí přímo do rodin. Rodi-
čům i dětem velmi ulehčují si-
tuaci tím, že nemusí chodit do 
poraden mimo své bydliště. Sdí-
lejí s nimi běžný domácí provoz, 
a tak snadněji mohou včas upo-
zornit na případné chyby při ve-
dení potomka.

Raná péče je nositelkou označe-
ní „Spolehlivá veřejně prospěšná 
organizace“. Proto se dárci ne-
musí obávat, že jejich příspěvky 
se minou cíle, kvůli němuž tato 
záslužná sociální služba vznikla. 
Přeji dárcům i pracovnicím Rané 
péče EDA radost ze záslužné čin-
nosti ve prospěch zranitelných 
a na naši velkorysost odkáza-
ných jedinců.

VÁCLAV MALÝ,
pražský světící biskup 

Existuje přirovnání, které snad trochu vystihuje
situaci rodiče, kterému se po devítiměsíčním nadějném
očekávání narodí dítě s postižením: Je to, jako
kdybyste se sbalili na dovolenou k teplému jižnímu
moři, ale letadlo vás bez varování vysadilo uprostřed
ledu a sněhu v Grónsku. 

Služba pro rodiny dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením od na-
rození byla založena v roce 1990 a to-
to pracoviště je jedním ze dvou nej-
starších v České republice. 

V současnosti Raná péče EDA, 
o. p. s., zajišťuje terénní služby ve čty-
řech krajích České republiky a provo-

zuje celostátní krizovou linku a chat 
– Linku EDA – pro rodiny dětí s posti-
žením či se závažnou diagnózou.

Důležitým posláním organizace 
je i šířit osvětu o této pomoci v celé 
ČR. Organizace zajišťuje akreditova-
né kurzy o rané péči pro lékaře, sest-
ry a pedagogické pracovníky. Vydává 

dvakrát ročně časopis Raná péče pro 
rodiče i odbornou veřejnost.

Raná péče EDA je členem AVPO 
(Asociace veřejně prospěšných spo-
lečností) a APRP (Asociace pracovní-
ků v rané péči). Od března roku 2015 
je držitelem značky „Spolehlivá veřej-
ně prospěšná organizace“. (red)

Jezdíme do rodin již čtvrtstoletí

Vše, co máte s sebou, vám nejen ne-
pomůže, ale stále vám připomíná ne-
pochopitelnou změnu, která se tak 
náhle stala. 
Psychologové popisují různé reakce 
na takovou krizovou situaci: můžeme 
se tvářit, že se nic nestalo – tzv. po-
pření, můžeme se intenzivně věnovat 
hledání viníka – kdo za to může, mů-
žeme začít zkoušet nejrůznější postu-
py, jak své postavení ovlivnit a tzv. vrá-
tit do normy. 
Nejspíš se ale každý v určitou chvíli za-
čne rozhlížet po někom, kdo by nám 
poradil, pomohl, byl oporou.

Vrátíme-li se k příměru z úvodu, 
tedy po nějakém Eskymákovi, které-
mu budeme moci věřit, že nám z těch 
pro nás neodlišitelných odstínů bílého 
sněhu, ledu a zmrazků pomůže najít 
cestu zpět – jinak bychom mohli být 
v pokušení všechno vzdát.

Pro rodiny dětí 
s postižením 
od narození

Pro rodiny dětí s postižením od naro-
zení do 7 let jsou takovými průvodci 
již 25 let poradci rané péče. Že ten ná-
zev neznáte?

Pak nabízíme ke čtení tuto přílohu: 
dozvíte se v ní nejen to, kdo vlastně ta-
kový poradce rané péče je, ale i co si 
o jeho roli myslí ti, kteří už jeho služeb 
využili, a proč je poradce tak cenný, že 
stojí za to, abyste jeho dojíždění do ro-
din podpořili svým darem.

(pm) 

linka chata

800 40 50 60

Co nevidíš, na to si můžeš sáhnout.        Snímek archiv EDA
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Tohle mi většinou řeknou 
lidé, kterým řeknu, kde 
pracuji. Po krátké před-
nášce, kdy už si myslím, 
že jsem řekla všechno (že 
jde o sociální službu, kte-
rá je terénní, že si ji klienti 
jakožto službu prevence 
nehradí sami, že se pro-
střednictvím individuál-
ního plánu přizpůsobuje 
každé klientské rodině 
na míru… atd. atd.) se 
dočkám rozpačitého 
pohledu a otázky: „Víš, 
ale já si pod tím pořád 
neumím nic představit. 
Jak vlastně vypadá tvůj 
běžný pracovní den?“

Půjde Petřík
do školky?

Dnes je mou první zastávkou mateř-
ská škola v menším městě; rodina sla-
bozrakého chlapečka si školku vybra-
la, protože na ni rodiče dětí z okolí 
pějí chvály. Maminka dohodla infor-
mativní návštěvu. Parkujeme ve stej-
nou chvíli, rychlé přivítání, necháme 
Petříka, aby sám zazvonil. Je natěše-
ný i ostýchavý, paní ředitelka se tvá-
ří zkoumavě. Postupně se oťukáváme, 
Petříka necháváme mezi dětmi a čelí-
me palbě otázek, na které si ale pa-
ní ředitelka většinou hned odpovídá 
sama. Je to ohraná písnička – peníze, 
peníze, všichni jsme pro integraci, je 
to určitě správné; ale právě pro Petří-
ka by byla speciální školka lepší, děti 
jsou často zlé… Musím být profesio-
nální, formulovat opatrně, pravdivě, 
ale tak, aby se hradba předsudků da-
la překonat. A myslet na to, aby se ke 
slovu dostala hlavně maminka, která 
má své otázky, obavy, přání. Zlé dě-
ti dobrácky nabízejí Petříkovi autíčka, 
hned zjišťují, že je třeba dát mu je až 
do ruky. Pravda, většina dětí jej zvě-
davě zpovzdálí okoukne a běží si po 
svém. Po hodince se loučíme, nic ne-
ní rozhodnuto. Venku mamince zvo-

Nikdy jsem výraz „raná péče“ neslyšel 

ní mobil, tatínek je nedočkavý, jak to 
dopadlo. Snažím se neposlouchat, 
nechci ji přivádět do rozpaků, když je 
teď evidentně naměkko. S Petříkem si 
povídám, šilhám po hodinkách – ma-
minka dotelefonuje, probereme rych-
le další plánované kroky a musíme se 
rozloučit. 

Karolínka a maminka 
Další rodina žije ve vesnici asi hodi-
nu jízdy odtud, měla bych to stihnout, 
než nevidomá Karolínka půjde spát. 
Maminka je s ní sama, čas mé každo-

měsíční konzultace se spravedlivě dě-
lí mezi ně obě. S maminkou přemýš-
líme, jak stimulovat Karolínčin hmat; 
po bytě lepíme jmenovky v Braillo-
vě písmu – Karolínce se „puntíky“ lí-
bí, aspoň je za pár let ve škole nepo-
tká poprvé! Z obsahu mé velké tašky 
s hračkami Karolínku nadchne něco 
tak obyčejného jako krabička s obláz-
ky. Pak usne, sedíme u kávy. Vyslech-
nu, čím maminka žije, hledáme spolu, 
v čem jí pomoci. Pár drobností se na-
jde – napsat doporučení pro nadaci, 
dodat adresu mateřského centra. Vi-
dím však, že pro maminku je možná 

nejdůležitější právě čas na náš společ-
ný rozhovor. Rozhovor s někým, ko-
mu není třeba stále vysvětlovat, v čem 
je Karolínka jiná, s někým, kdo pocho-
pí neustále se vracející pochybnosti 
a nejistoty. 

Epileptický záchvat
ruší konzultaci

Opět v autě, zastavuji mezi poli u la-
vičky pod pomníkem. Kdysi se tu ode-
hrála bitva, teď je to naopak kouzel-
ně klidné místo. A moje oblíbené, 
s širokým výhledem do kraje. Sva-
čím a v odpoledním slunci si píši po-
známky z obou konzultací – potřebuji 
se zase úplně přepnout a soustředit 
na třetí rodinu, mít pro ně čistou hla-
vu, přitom ale nezklamat důvěru těch, 
kterým jsem už dnes něco slíbila. Po 
pár kilometrech zvoní mobil. Zasta-
vuji u krajnice – handsfree nemám, 
špuntíky do uší nesnáším. Volá děde-
ček dítěte – chlapeček měl těžký epi-
leptický záchvat, rodiče s ním odje-
li do nemocnice, bohužel musí moji 
návštěvu narychlo odvolat. Snažím se 
zjistit, zda mohu teď být rodině ná-
pomocna – domlouváme se, že se mi 
maminka ozve kvůli mé případné kon-
zultaci přímo v nemocnici, zůstanou-
-li tam déle. 

Studená sprcha
Otáčím se, mířím zpět předat auto 
kolegyni, která pojede na výjezd zít-
ra. Ověšena hračkami se nořím do su-
terénu, kde je sídlo Rané péče EDA. 
Hlaholím přítomným kolegyním na 
pozdrav, ale koukám, že jsou všech-
ny zamrzlé. Už jsi to slyšela? Dneska 
zveřejnili výsledky dotačního řízení… 
Odsouhlasené peníze nám nestačí 
na celý další rok poskytování služby 
– a co pak? Nejen že nebudeme mo-
ci vyhovět novým zájemcům o službu 
– těm, kteří právě na počátku své ne-
lehké cesty s dítětem potřebují nejvíce 
vědět, že mu jde pomoci a jak na to 
– ale když se něco nezmění, bude nut-
né předčasně ukončit péči i u rodin již 
přijatých. Třeba v situaci osudového 
rozhodování o tom, zda dítě nedat do 
ústavní péče.

Přemýšlím, jestli raná péče může 
být ještě levnější. Pravda, potřebuje-
me plat, cestovné a nějaké to zázemí, 
odkud se na své cesty vydáváme. Ale 
jinak už vlastně „jen“ hlavu plnou zku-
šeností a znalostí, ochotu naslouchat, 
možná tašku s hračkami. Rodiny mají 
na službu ze zákona nárok bezplatně 
– ale ten zákon už nic neříká o tom, 
jak finance na službu stabilně zajistit. 
Co v rodinách příště řeknu – bohužel, 
žádné „příště“ už nebude? Co řekne-
me těm, kteří nám zavolají z porodni-
ce, že potřebují pomoc a oporu?

JANA VACHULOVÁ

I když ve světě tomu tak vždycky není, v naší republice dojíždějí 
do rodin v roli poradců rané péče prakticky pouze ženy. Týká 
se to i týmu dvanácti poradkyň Rané péče EDA, o. p. s., jejichž 
práci vám v této příloze představujeme. Raná péče EDA fun-
guje jako jedno ze dvou nejstarších pracovišť rané péče v ČR 
již 25 let a je zaměřena na práci s rodinami dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením.

Poradci jsou vlastně 
poradkyně

Jana Vachulová při práci poradkyně rané péče.  Snímek archiv EDA
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Martina: síla příkladu

Do rodiny malé Martiny Králové, kte-
ré tehdy bylo kolem tří let, přibyl bráš-
ka Michal. Diagnóza: úplná slepota na 
jednom oku a malé zbytky zraku na 
druhém. Sourozenci vyrůstali už v do-
bě, kdy začala fungovat služba rané 
péče. A jejich maminka se o ní naštěstí 
dozvěděla. „Na dojíždění naší porad-
kyně si moc dobře pamatuju. Hlavně 
na tu velkou tašku se skvělými hrač-
kami, které vozila bráškovi. Naštěstí 
jsem si s nimi mohla hrát taky. Ta pa-
ní se jmenovala Martina, stejně jako 
já,“ vypráví Martina Králová. Byla star-
ší sestrou bráchy, který měl postižení. 
Zkušenosti s téměř nevidomým brat-
rem Martinu ovlivnily v budoucím ži-
votě naprosto zásadně. „Umínila jsem 
si už jako malá, že také budu taková 
teta Martina jako naše poradkyně ra-
né péče, která k nám dojížděla. A že 
budu navštěvovat rodiny s velikou taš-
kou s hračkami. Martina jsem už byla, 
takže už stačilo „jen“ po maturitě vy-
studovat speciální pedagogiku. A pak 
mít to štěstí, že mne jako čerstvou ab-
solventku vzali do týmu rané péče,“ 
vzpomíná Martina Králová. 

Ze zkušeností od dětství těží ve své 
profesi dodnes. „Tam, kde má dítě 
s postižením sourozence, doporučuji, 
aby mu rodiče dali dostatek prostoru. 
Aby s ním měli rituál, který by byl jen 
pro něj – třeba společný víkend s dob-
rodružstvím nebo jednou za čas spo-
lečná chvilka, která je jen jejich. Jasně 

že půjde těžko zrealizovat, abyste se 
sourozencem strávili čtyřtýdenní po-
byt jako s dítětem s postižením v láz-
ních, ale hledejme řešení.“ 

Na svůj vzor – poradkyni rané pé-
če ze svého dětství – nejen vzpomíná, 
ale „teta Martina“ je dnes její kolegy-
ní v týmu Rané péče EDA. Patří k nej-
zkušenějším poradkyním, je zároveň 
instruktorkou stimulace zraku. „Jsem 
moc ráda, že s ní můžu spolupraco-
vat,“ uzavírá Martina Králová. 

Jana: Nechat děti rodičům
Jana Vachulová patří k zakladatel-
kám rané péče v České republice. 
V osmdesátých letech minulého stole-
tí totiž pro děti s postižením jiná vari-

anta neexistovala – síť speciálních škol 
byla dokonce velice striktně rozděle-
na podle diagnóz. V oblasti postiže-
ní zraku tudíž např. v Praze existovaly 
nejen školy pro slabozraké a pro ne-
vidomé, ale i škola pro děti se zbytky 
zraku. Studium tak připravovalo na si-
tuaci sourodé třídy, skupiny dětí s vel-
mi podobným postižením. „Já jsem 
například po nástupu do praxe učila 
třídu, kde bylo šest zcela nevidomých 
dětí.  Kromě jednoho chlapce bydle-
ly všechny z mé třídy na internátě. Po 
skončení výuky se jich ujali vychova-
telé. 
Nebýt toho, že jsem s dětmi v lé-
tě navíc jezdila na tábory, kam nám 
je museli dovézt rodiče, bych někte-
ré rodiny skutečně vůbec nepozna-
la,“ připomíná začátky práce s rodina-
mi dětí s postižením Jana Vachulová. 
Kolem pražské pedagogické fakulty, 
tehdejšího Svazu invalidů a za spolu-
práce Oftalmopedického ústavu (od-
borného dětského očního pracoviště 
založeného MUDr. Faflem, františkán-
ským terciářem), se začala formovat 
skupina lidí, kteří chtěli změnit přístup 
k rodinám dětí s postižením zraku. Ve 
skupině byli psychologové, vysoko-
školští kantoři, sociální pracovníci, ře-
ditel moravské školy pro nevidomé. 
„Nás studenty přizvali jako pomocní-
ky na konzultace v rodinách a na tý-
denní pobyty s rodinami předškolních 
dětí. Tak se stalo, že jsme po ukončení 
studií a s využitím krátké, zato užiteč-
né praxe ve speciálním školství mohli 
po listopadové revoluci začít postup-

ně budovat profesionální ranou péči 
v České republice,“ připomíná těžké 
začátky tehdy vlastně neexistujícího 
oboru Jana Vachulová. Sama je věřící, 
ale jak říká, v její práci není víra obsa-
žena prvoplánově: „Pro mne byl důle-
žitý zážitek vztahu k dětem na interná-
tě. Když jsem si uvědomila, kolik času 
s nimi trávím, jak úzký vztah jsme si vy-
tvořili – a přitom ty děti měly své vlast-
ní rodiče! Proč by je nemohli vycho-
vávat oni osobně? To je asi něco, co 
s křesťanským postojem souzní, v tom 
jsem byla určitě ovlivněna výchovou 
v katolické rodině, kde jsou rodinné 
vztahy vysoko ceněny. 
Dostaly se k nám psychologické vý-
zkumy dokazující, že i rodiče, kteří už 
vychovali staršího sourozence, mo-
hou selhávat při výchově nevidomého 
dítěte. A oslovilo mne, jak odborníci 
v této skupině na tuto informaci rea-
govali – ne že je třeba rodiče nahradit 
kompetentními odborníky, ale tím, že 
je třeba tyto odborníky do rodin po-
slat na pomoc. Zaujalo mě to a zača-
lo bavit.“

Pojetí rané péče se podle jejích slov 
za poslední čtvrtstoletí postupně mě-
nilo. „Zpočátku byla služba oprav-
du hodně zaměřena na dítě, na jeho 
postižení, na podporu jeho vývoje. 
Zkrátka takový učitelský přístup. Prů-
běžně jsme však přicházeli na to, že 
tím, kdo je situací narození dítěte s po-
stižením nejvíce zasažen, jsou rodiče. 
Služba se nyní soustřeďuje na rodinu 
jako celek ,“ uzavírá Jana Vachulová. 

(red)

Poradce rané péče je těžké najít i neztratit 
Najít zralou osobnost, 
která splňuje nejen od-
borné, ale i lidské před-
poklady pro vykonávání 
profese poradce rané 
péče, není jednoduché.

Své by o tom mohla vyprávět Pet-
ra Mžourková, ředitelka Rané péče 
EDA. „Pokaždé když vyhlašuji kon-
kurz na novou poradkyni, jsem zvě-
davá a nervózní zároveň. Neexistuje 
žádný studijní obor, který by ‚produ-
koval‘ hotové poradkyně; to by asi ani 
nešlo, protože tato profese vyžadu-
je široký odborný záběr a velké zku-
šenosti, které se dají nasbírat jedině 
dlouholetou praxí. U nových uchaze-
ček si proto nejen všímáme nutného 
vzdělání, ale velký důraz klademe i na 
jejich motivaci k práci s rodinami, na 
to, zda se o dětech a rodinách vyjadřují 

s respektem, zda jsou otevřené ke spo-
lupráci s ostatními členkami našeho tý-
mu,“ objasňuje Petra Mžourková. Prá-
vě zmíněná ochota spolupracovat je 
pro kvalitu práce v rodinách velice dů-

ležitá – rodina má sice svoji poradkyni, 
ta se však nemůže chovat jako vševěd 
– v mnoha situacích musí konzulto-
vat s ostatními kolegyněmi. Různoro-
dý tým – věkově, délkou praxe, odbor-

ným zaměřením – je pokladem Rané 
péče EDA. „A tenhle poklad bychom 
rádi zachovali i s vaší finanční podpo-
rou,“ zdůrazňuje Petra Mžourková. 

Profese poradce rané péče jakož-
to užitečného průvodce rodiny dítěte 
s postižením vznikala v České repub-
lice postupně od osmdesátých let mi-
nulého století. Je to odborník, který 
rodinu s dítkem s postižením pravidel-
ně navštěvuje, většinou přímo v jejím 
bydlišti. Má vysokoškolské vzdělání 
pedagogického, zdravotnického ne-
bo sociálního směru. Pro svou práci 
v rodinách dětí s postižením si mu-
sí neustále rozšiřovat dovednosti jak 
v oblastech přímo se týkajících vývoje 
dítěte, tak v oblastech psychologické 
podpory rodičů. Pro rodinu se v prů-
běhu péče často stává nejen zdrojem 
informací a nápadů, jak posunout vý-
voj dítěte s postižením, ale i důležitou 
oporou pro nelehké situace, které ro-
dina v souvislosti s potomkovým po-
stižením řeší. Poradci rané péče pra-
cují v rodinách dětí od narození do 
sedmi let. (red)

Dvě cesty k profesi poradkyně rané péče

Rodině je poradkyně pomocí v rozvoji dítěte.
 Ilustrační snímek archiv EDA

Skvělé hračky pomáhají vidět. 
 Ilustrační snímek archiv EDA
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Bratři kapucíni se už
před časem rozhodli
naplnit novým obsahem 
své původní charisma 
žebravého řádu: každou 
první středu v měsíci
v 19 hodin se v jejich 
klášteře v Praze na Hrad-
čanech koná benefiční 
koncert. Výtěžek je vždy 
věnován konkrétní nezis-
kové organizaci. Na bo-
hulibou aktivitu jsme se 
vyptávali bratra RADKA 
NAVRÁTILA OFMCap.

Na wikipedii se dočteme, že „žebrá-
ní je činnost spočívající v prosbě 
o osobní dar, nejčastěji ve formě 
peněz, jídla… Žebrá se buď pasivní 
formou, tj. klečením či postáváním 
na frekventovaném místě s nasta-
venýma rukama či nádobou, nebo 
aktivně, oslovováním kolemjdou-
cích či hraním na hudební nástroj.“ 
Myslíte, že „Večery u kapucínů“
odpovídají této definici – případně:
v čem je rozdíl? 
První část definice popisuje přesně to, 
oč se při Večerech snažíme. Proč to 
děláme? Svatý František z Assisi nám 
říká: „Almužna je dědictví a spravedli-
vé právo náležející chudým, které nám 
získal náš Pán Ježíš Kristus. A bratři, 
kteří pracují na jejím získání, budou 
mít velkou odměnu a působí, že ma-
jí zisk a odměnu také ti, kdo almuž-
nu dávají; neboť všechno, co lidé za-
nechají na světě, zahyne, ale za lásku 
a za almužny, které darovali, dostanou 
odměnu od Pána. Druhá část definice 
je na naše poměry trochu úzká, neboť 
neoslovujeme kolemjdoucí, ale obra-
címe se k těm, kdo přišli do našeho 
kláštera na základě pozvání, které se 
k nim dostalo. Zván je každý na www.
veceryukapucinu.cz. 

Jsou „Večery“ spojeny pouze s hud-
bou, nebo mívají i jiný obsah? 
Nejčastěji jsou spojeny s hudbou, zpě-
vem či s uměleckým přednesem pro-
kládaným hudbou. 

Jak vybíráte účinkující? 
Tato velmi důležitá a odpovědná služ-
ba je svěřena Radce Rozkovcové-To-
pinkové, redaktorce Radia Proglas, 
která se této role ujala již v samých po-
čátcích a i přes dvě těhotenství a šťast-
né porody pokračuje za silné podpory 

svého manžela Jaroslava až do dneška. 
Bez její pomoci by více než padesát 
beneficí nemohlo proběhnout. Radka 
začala oslovováním svých přátel a zná-
mých a také se nebojí jen tak napsat e-
-mail těm, kdo jí připadají vhodní pro 
benefice u nás. V některých případech 
se také ozvou sami interpreti s tím, že 
by si přáli na benefici vystupovat.

Děláte „Večerům“ speciální propa-
gaci, nebo chodí obecenstvo samo? 
Velmi záleží na samotné neziskové or-
ganizaci, jak velkou důležitost propa-
gaci přičte, a díky ní pak také může 
sklízet velikost částky, která se vybe-
re. My za pomoci dobrovolníků pro-
vozujeme internetové stránky www.
veceryukapucinu.cz, facebookový 
profil a na propagaci jsme také domlu-
veni s neziskovými organizacemi, s ni-
miž spolupracujeme. Nezastupitelnou 
roli hrají média, která nám pomáhají 
s reklamou, jako je Katolický týdeník, 
Radio Proglas, Listy Prahy 1, Pražský 
deník a další. Mimo jiné na závěr kaž-
dé benefice prosíme obecenstvo, zda 
by nám pomohlo s propagací dalších 
Večerů; mnozí si domů odnášejí ne-
jen zážitek z prožitého večera, radost 
z dobrého skutku, který vykonali pro 
někoho, kdo se nemá tak dobře jako 
oni sami, ale také pár plakátků, které 
někde vylepí.

Je vaše obecenstvo připraveno, že
se na ně obrátíte s prosbou o peněž-
ní dar? 
Protože je vždy na plakátu uvedeno, 
že jde o benefici, jsou naši hosté při-
praveni darovat nějaký peníz. Často 
se ptají již u vchodu, kde mohou při-
spět. U nás se ale almužna vybírá až 
během večera.

Mají neziskové organizace, pro
které „Večery“ pořádáte, možnost se
obecenstvu představit? 
Nezisková organizace, kterou jsme 
oslovili, zda by chtěla mít u nás bene-
fiční koncert, nebo ta, která oslovila 
nás, a my jsme se dohodli na společ-
né benefici, má během Večera prostor 
na představení své činnosti a také má 
přesně říci, na co vybrané peníze po-
užije.

Jaký máte z „Večerů“ vy sám pocit, 
máte-li možnost se jich zúčastnit? 
Báječný. Je to velká možnost být 
v kontaktu s lidmi z různých nezisko-
vých organizací, kteří svou práci nedě-
lají pro peníze, ale proto, že ji chtějí 
dělat. Číst to lze už z rysů jejich ob-
ličejů, jsou to často lidičky velmi milí 
a toužící pomáhat. Můžu poznávat ta-
ké umělce nejrůznějších žánrů a rov-
něž u nich obdivovat radost z toho, že 
dary, které dostali, chtějí využívat ne-

jen pro vlastní zisk, ale pro mnohem 
vyšší hodnoty. Dalším povzbuzením 
jsou lidé, kteří na benefice přicházejí. 
Existuje jádro stálých hostů, kterých 
si nesmírně vážím, ale ve většině jde 
vždy o hosty, kteří do našeho kapucín-
ského kláštera na Hradčanech zavítají 
poprvé. V neposlední řadě jsem šťast-
ný, že na této aktivitě spolupracuje ví-
ce bratří, a tak i pestrost moderátorů 
přispívá k celkové bohatosti Večerů. 
Na této akci se velkou měrou podílí 
Lucie Veselá spolu se studenty Kapu-
cinátu Praha. Připravují benefice po 
technické stránce; Lucie se jako jedi-
ná účastnila prozatím všech beneficí 
a dohlíží nad zdárným průběhem. 

A nakonec otázka, která mi nedá
spát od první benefice, kterou jste
pro Ranou péči EDA pořádali – ta
kapuce, do níž bratři vybírají dobro-
volný příspěvek, je pro tento účel
speciálně ušitá?
Tak to jsem rád, že můžu přispět k va-
šemu lepšímu spánku. Kapuce je po-
slední zachovalá část jednoho již ne-
existujícího hábitu. Paní Šimková ji 
lehce upravila pro naše potřeby. 

Děkujeme za rozhovor i za to, že 
Raná péče EDA mohla již dvakrát
být účastna Večerů. 

JANA VACHULOVÁ

Kapucíni: Když žebrat, tak pro druhé

Bratr Radek Navrátil OFMCap při benefičním koncertě pro Ranou péči EDA.  Snímek archiv EDA  
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„Před 25 lety jsme nadšeně přijíma-
li informace o rané péči ze zahrani-
čí a byli jsme vděčni za podporu nej-
různějších nadací, které nám takové 
vzdělávání zprostředkovaly. Velmi 
cenné pro nás byly možnosti návštěv 
přímo v organizacích, které např. 
v Holandsku, Belgii nebo USA ranou 
péči již delší dobu poskytovaly,“ ohlí-
ží se zkušená poradkyně Alice Pexie-

derová. „Čas se posunul a je nyní na 
nás, abychom to, co jsme dostali, dali 
zase dále. Když nás oslovili balkánští 
kolegové a stáli o možnost sdílet na-
še zkušenosti, nabídli jsme jim (díky 
podpoře Člověka v tísni, který v ob-
lasti Kosova působí, a České rozvojo-
vé agentury MVČR) týdenní školení, 
které jsme připravili právě s kolegyní,“ 
připomíná Martina Herynková. 

Kosovští kolegové se chtěli dozvě-
dět co nejvíce o službě rané péče, 
o posouzení funkcí zraku, o specifi-
kách hry dětí se zrakovým postižením 
a o pomůckách a hračkách. O tom 
všem se dá mluvit hodně teoretic-
ky, ale pochopitelně byly připravené 
zejména prezentace s velkým množ-
stvím videozáznamů a písemné ma-
teriály. Letadlem na Balkán cestoval 
také veliký kufr pomůcek a testů. „Byl 
těžší než oblečení nás obou dohroma-
dy. Z vlastní zkušenosti totiž víme, že 
bez hraček a bez pomůcek nelze za-
ujmout nejen dítě, ale ani dospělé,“ 
směje se Martina Herynková. Dámy 
bydlely na internátě speciální ško-

ly pro nevidomé. „Některé děti, kte-
ré jsou zde považovány za nevidomé, 
si tam samy četly zprávy na mobilu 
či přiřazovaly obrázky v pexesu! Ter-
mín slabozraký se nepoužívá a s dět-
mi, které nějaký zachovaný zrak mají, 
se zatím nepracuje úplně podle jejich 
možností. A právě proto bylo pro al-
bánské kolegy velmi zásadní slyšet, že 
důkladně posoudit úroveň zrakových 
funkcí těchto dítek a podporovat jejich 
rozvoj je naprosto zásadní. Kolegyně 
Martina jim k tomu sdělila všechny zá-
kladní důležité informace a bohatě je 
ilustrovala videonahrávkami, aby vše 
bylo jasné a představitelné,“ přibližuje 
Alice Pexiederová. Cílem všech rodičů 
napříč národy je touha po komunikaci 
– chtějí, aby jejich dítě začalo mluvit; je 
to jakási meta, které chtějí jak rodiče, 
tak pedagogové co nejrychleji dosáh-
nout. „Nicméně to, že komunikovat se 
dá i jinak než slovy, zatím nespadá do 
představ, které v Kosovu obecně pa-
nují,“ podotýká Alice Pexiederová. 

Vztah mezi odborníky a rodiči tu je 
oproti Česku velmi odlišný. U nás je 

spíše partnerský. „To je vlastně jeden 
z úkolů rané péče, podpořit vlastní 
schopnosti rodičů v období pro rodi-
nu velmi náročném. A to se asi nedá 
úplně naučit přednáškami. Hned při 
psaní projektu se počítalo s tím, že 
čtyři kolegyně z Kosova přijedou mě-
síc po našem školení na stáž do Ra-
né péče EDA. Dali jsme jim možnost 
účastnit se naprosto všeho, co běžně 
děláme – posouzení zrakových funk-
cí, konzultací v rodině, návštěvy v ma-
teřské škole, konzultace s fyziotera-
peutkou o polohování dítěte – zkrátka 
mohly vidět naši různorodou práci na-
živo,“ shrnuje Martina Herynková.

Kosovští experti velmi obdivovali 
českou rodičovskou trpělivost a tvrdi-
li, že rodiny v Kosovu takového pří-
stupu nebudou nikdy schopny. Zjistili 
také, že je možné pracovat s dítětem 
i rodinou mnohdy již ve věku, kdy je 
dítku několik týdnů či měsíců. „Vě-
říme, že si už teď uvědomují důleži-
tost takové podpory,“ uzavírá Martina 
Herynková.

(mach) 

EDA učí pomáhat rodinám v Kosovu 

ZAČÁTEK
S NEVIDOMÝM DÍTĚTEM
Když jsme tenkrát s Ranou péčí začí-
nali, byla to věc Péti – my jsme tenkrát 
hrozně bojovali i sami se sebou, vůbec 
jsme nevěděli, co se s námi děje. Ta-
dy koupený polozbořený dům a Mar-
tin na světě a pan doktor v nemocnici 
řekl: „Nevidí! Další.“ Takže to s námi 
zacloumalo hrozně moc, vůbec jsme 
nevěděli, co dělat. Rok se u nás doma 
vlastně nemluvilo.

 
ŠIRŠÍ RODINA  
V mojí původní rodině žádná opora 
nebyla a já nejsem z těch, kdo by ně-
kde brečel o pomoc – všechno držím 
v sobě. Hodně nás podržela babička 
Běta, prababička kluků – úžasný člo-
víček! Babička ale už není… dej jí Pán 
Bůh, ať se jí v nebeské knihovně dob-
ře daří. 

PŘÁTELÉ A OKOLÍ
Z kamarádů se stali známí, kontakt 
přestal být. I když jsme za nimi jezdili, 
přece si nebudeme stěžovat, kazit 
náladu. Bydlíme na vesnici, tady se 
celkem všechno ví. Lidi většinou vě-
dí, jaký máme problém, ale vím, že 
se často báli zeptat – je pomoc, není? 
– aby mě neurazili. 

RANÁ PÉČE EDA
EDA je velká pomoc. Stalo se, co se 
stalo, po pár měsících od naroze-
ní druhého syna Dominička jsme za-

se začali jezdit po nemocnicích; jsme 
z vesnice, Prahu neznáme – takže vel-
ká pomoc je i asistence u doktorů. Já 
jsem v práci, tak s nimi jet nemůžu, ale 
poradkyně rané péče je doprovodí. 

DOBÍJET BATERKY
Máme čtyřkolku, a tady kousek odsud 
jsem si udělal takovou trať, abych ne-
huntoval lesy – a tak jezdíme na své 
louce. A dvakrát za rok jsou závody,  
kde musím být, to je můj svátek, od rá-
na do večera celý od bláta… A to je můj 
relax! A myslím, že teď už i společný 

– kluci už mají taky svoje čtyřkolky, jed-
nu elektrickou, druhou benzinovou. 

JAK VYCHOVÁVAT
NEVIDOMÉ DĚTI
Ten náš „motor“, ten je tady doma
– tady se buduje, Martínek je teď v ob-
dobí, kdy pořád chce se mnou něco 
dělat. On i jeho vrstevníci ve školce už 
vyrostli, chce dělat to samé jako já. Tak 
jsme přivezli rozbitou ještěrku a spolu 
ji spravujeme. Já jsem vzadu u motoru 
a on mi šlape na spojku, opravdu jak 
starý chlap –  protože to je potřeba, to 
je práce pro dva. 

Zkrátka žijeme tady. S kluky je to 
těžké – kdybychom jeli někam na hory 
a tam někde chodili, to jim nic nedá, 
když nevidí. Když mi Dominik tady na 
stavbě podrží prkýnko, dá mu to víc 
než nějaký výlet. 

CHCI BÝT S RODINOU
Před pár lety jsme se rozhodli, že ne-
děle budou jen pro rodinu. Ale do-
opravdy, ty neděle, to už vědí i ti zá-
kazníci, co se k nim vracíme – jojo, 
ty neděle, to ty nemůžeš! Je to těžké 
– když člověk podniká se stavební-
mi stroji, zákazníci chtějí, aby praco-
val sedm dní v týdnu, protože oni po-
třebují dělat v tu neděli, když jsou od 
pondělka do pátku v práci. Ale zase 
když jednou někomu odřeknu, podru-
hé nepřijde. Jenže i moje rodina něco 
potřebuje. 
 (dle časopisu 

Raná péče 2/2014)

Táta Nešpor: Neděle je pro rodinu

Táta a kluci Nešporovi.  Snímek archiv EDA

Vyslechnuto na zahradě
u Nešporů, o své otcovské
myšlenky se s námi podě-
lil Martin Nešpor, tatínek 
dvou nevidomých kluků
– šestiletého Martina 
a tříapůlletého Dominika
– a manžel Petry
Nešporové.

Co se naučili před
čtvrtstoletím za hranicemi,
exportují dnes opět
za hranice. O čem je řeč?
O pomoci Rané péče
EDA v Albánii. 
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...děti se učí vidět?
Většina lidí si myslí, že novorozené mi-
minko otevře oči a vidí nás stejně, jako 
my vidíme je. Na druhé straně všichni 
máme zažité, že i dítěti s normálně 
vyvinutými dolními končetinami trvá 
přibližně celý rok, než se naučí cho-
dit. Tak proč by tomu vlastně s vidě-
ním mělo být jinak? Také vidění je na-
učená činnost, jeho vývoj postupuje 
od rozlišování černo-bílého kontrastu 
až po „dospělé“ prostorové vidění při-
bližně od 10 let věku. Mimochodem 
– právě proto jsou malé děti tak zra-
nitelné v dopravním ruchu, protože 
ještě „neumí vidět“, jak se vyhnout ne-
bezpečí v členitém terénu s pohybují-
cími se objekty. 

...miminko nelze u očního lékaře
vyšetřit, je třeba čekat, až s námi
bude umět mluvit?
Abychom mohli vývoj zraku podpořit, 
je třeba vědět, jak dítě vidí. Čekat do 
doby, kdy s námi o svém vidění bude 
mluvit, není možné. Zkušení dětští oč-
ní lékaři mají testy, kterými dokážou 
vyšetřit děti úplně odmalička, bez je-
jich vědomé spolupráce. Pokud se 
vám na koukání miminka cokoli ne-
zdá, navštivte takového oftalmologa 
kdykoli. Raná péče EDA vám jej pomů-
že vyhledat, neváhejte se na ni obrátit.

...vývoji vidění lze napomoci?
Jako lze správnému vývoji pohybu na-
pomoci rehabilitací, lze stimulací zraku 
pomoci lepšímu vývoji vidění. Stimu-
lace zraku je metodika rozvoje vidění 

v raném věku a dobře ji ovládají instruk-
toři stimulace zraku na pracovištích ra-
né péče. Ovšem stejně jako u rehabi-
litačního cvičení, i zde je třeba dobrá 
spolupráce rodičů. Také při nutnosti 
tzv. okluze – zakrývání lepšího oka pro 
posílení oka horšího – je vynalézavost 
rodičů nebo prarodičů přímo podmín-
kou úspěšnosti této léčby. Někdy po-
může už jen to, že prarodič dítě se za-
lepeným očkem nelituje, ale hraje si 
s ním na piráty a okluzor si také nalepí!

...miminka brýle nenosí?
Brýle potřebují nosit i miminka ne-
bo ležící děti. Na trhu jsou plasto-
vé brýlové obroučky ve velikostech 
pro novorozence, jen je třeba vyhle-

dat zkušeného optika. Ze všeho, co 
jsme dosud napsali, vyplývá, že vývoj 
vidění je třeba podpořit co nejdříve 
– tak proč čekat? Nedejte se odradit, 
miminka mohou nosit nejen brýle, ale 
i kontaktní čočky – ty pro ně mohou 
dokonce být praktičtější v době, kdy 
se učí otáčet a brýle jim překážejí. 

...ten, kdo nenosí brýle, vidí dobře?
Zdravé oko je pouze jednou ze tří 
podmínek pro vidění. K tomu, aby-
chom zrak mohli využívat skutečně pl-
ně, je nutné dobré fungování oka, kte-
ré registruje podněty, zraková dráha, 
která je přenese do mozku, a mozek, 
který je zpracuje až do podoby, kterou 
si představíme pod tím, že dobře vi-

díme. Ve všech třech vyjmenovaných 
oblastech mohou nastat obtíže, které 
využití zraku omezí nebo mu zcela za-
brání. Jinak řečeno – i ten, kdo má zce-
la v pořádku oči, může špatně vidět, 
pakliže jeho mozek neumí zrakové vje-
my z oka zpracovat.

...může krátkozraké dítě nosit brý-
le jen na ven, když se doma vyzná? 
Každé novorozené dítě, které má oko 
zcela v pořádku, je mírně dalekozraké 
– a to má svůj vývojový význam. Zna-
mená to, že musí pro dívání se nablíz-
ko neustále používat oční svaly, které 
tím trénuje pro správné celoživotní 
fungování. Krátkozraké dítě při dívání 
se do blízka se svaly v oku nepracuje, 
a proto nemají později správný výkon. 
To vede k obtížím například ve škole, 
kdy žák musí střídat dálku a blízko vel-
mi často. Stručně řečeno – krátkozra-
ké dítě má nosit brýle trvale a totéž 
platí i u dospělých. Takže žádné „do-
ma bez brýlí a ve škole jen na tabuli“!

...šedý zákal mají jen starší lidé?
Nikoli – sice je pravda, že je ve věku 
nad 50 let nejčastější, ale dítě se mů-
že se šedým zákalem i narodit. Měl by 
být odhalen už v porodnici a opera-
ce vrozeného šedého zákalu u dětí se 
dělají již ve věku několika dnů. Je to 
proto, aby se mozek dítěte mohl včas 
začít učit zpracovávat zrakové vje-
my, které do něj dosud kvůli zakalené 
čočce nepřicházely. Pooperační péče 
je však u dětí mnohem složitější než 
u dospělých. ( jva)

O dětech a vidění. Aneb – Je pravda, že:

Aplikace EDA PLAY není
žádná obyčejná hra 
a vaše dítě s ní nebude 
ztrácet čas, jedná se totiž 
o aplikaci jak hravou,
tak výukovou. 

EDA PLAY je výjimečná právě tím, že 
byla navržena speciálně pro děti se 
zvláštními potřebami a těmito dět-
mi s jejich rodiči i testována. Hra byla 
vyvinuta především pro děti v raném 
věku se zrakovým postižením, moto-
rickými obtížemi či kombinovaným 
postižením, je vhodná i pro děti s po-
ruchami autistického spektra, ale užijí 
si ji všechny děti odmalička.

Úkoly ani obrazové zpracování ap-
likace nejsou nahodilé. Na jejím vývo-
ji spolupracovaly odbornice na vývoj 
zraku a péči o děti se speciálními potře-
bami v čele s PaedDr. Markétou Skalic-

kou, metodičkou stimulace zraku Rané 
péče EDA. Stimulace zraku je důleži-
tá okamžitě po zjištění problému, čím 
dříve nastane podpora rozvoje vidění 
pomocí stimulace, tím je zlepšení rych-

lejší, efektivnější. Aplikace obsahuje 
47 úkolů ve čtyřech obtížnostech, aby 
s aplikací bez problémů mohly praco-
vat děti se speciálními potřebami i ty 
mladší jednoho roku. V několika kro-

cích můžete vybírat čtyři zrakové úrov-
ně. Základní provedení kreseb je vhod-
né pro děti s výraznou zrakovou vadou, 
jde o obrysy předmětů v jedné barvě. 
Se stoupající obtížností zobrazení se 
navyšuje množství detailů a barev.

Všechny úkoly jsou doplněny hlaso-
vým komentářem, který lze vypnout. 
Aplikace EDA PLAY navíc umožňu-
je vyzkoušet si, jak dítě se zrakovým 
postižením vidí. Stačí si v menu vybrat 
zrakovou vadu a namířit čočku iPadu 
na předmět, který chcete kamerou za-
brat. Lze pak přizpůsobit prostředí vý-
běrem nábytku či dekorací odpovída-
jících potřebám dítěte  

EDA PLAY si můžete pořídit za 
velmi příznivou cenu, která se v sou-
časné době pohybuje kolem 120 Kč 
(4,99 USD) a lze ji koupit na webo-
vé stránce iTunes App Store. Výtěžek 
z prodeje aplikace je používán na čin-
nost Rané péče EDA, o. p. s. Pokud 
byste si nebyli pořízením aplikace jisti, 
kontaktujte naše odborníky na www.
eda.cz, kteří vás s aplikací rádi sezná-
mí.   (let)

EDA PLAY je hravá a edukativní aplikace

Aplikace EDA PLAY je vhodná pro děti odmalička.  Ilustrační snímek archiv EDA

Většina lidí si myslí, že novorozené miminko otevře oči a vidí nás stejně,
jako my vidíme je.  Ilustrační snímek archiv EDA
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Karla Hajšmanová si podobných řečí 
jistě užila požehnaně. Pozoruhodné 
však je, že těžkou životní zkoušku pře-
tavila s pomocí nejbližších a rané péče 
v dílo skryté, zato veliké. „Moje těho-
tenství probíhalo naprosto normálně, 
na miminko jsem se těšila, bylo první, 
byla jsem vdaná. Porod se zkompliko-
val, dodnes se neví proč a jak. Davídek 
se narodil s těžkou mentální i fyzickou 
vadou kvůli nedostatku kyslíku, mozek 
měl naprosto zničený. 

Trpká skutečnost
Místo očekávaného zdravého mimin-
ka jsem dostala do náručí dítě, o kte-
rém mi řekli, že se druhého dne ne-
dožije,“ přibližuje začátek bolestných 
dnů Karla Hajšmanová. Davídek pře-
žil, co však nevydrželo, bylo (dnes již 
zneplatněné) manželství. Někdejší 
muž paní Karly situaci neunesl. „Nejen 
kvůli tomu jsme se v půlroce Davídka 
rozešli, takže jsem zůstala sama. Ani 
jako zdravotní sestra jsem si neumě-
la představit, co péče o človíčka, který 
není schopen prakticky ničeho, obná-
ší. Nikdo si s ním nevěděl rady, posti-
žení bylo hodně těžké, a tak jsme byli 
v podstatě zavření doma. Občas jsme 
vyjeli třeba na bohoslužbu. Dva roky 
jsme tak přežívali,“ vzpomíná sympa-
tická mladá žena. Spolu s ní a synem 
v té době žila ještě babička. Ve zvlášt-
ní pospolitosti. Staré paní bylo deva-
desát let, fyzicky nebyla schopná po-
moci. „Držela mě psychicky. Davídka 
třeba hodinu chovala. Pro mě to byla 
úžasná pomoc, protože mu to dělalo 
dobře a byl v klidu. Babička to brala 
úplně jiným pohledem. Byla moudrá, 
po celém životě stráveném na vesnici 
byla schopna Davídka přijmout lépe 
než většina těch, kdo mají vyšší vzdě-
lání. Ona to brala přes víru, seděla, 

Žila jsem s kusem nebe, s čistým tvorečkem

modlila se a opravdu mne hodně po-
držela,“ vyzdvihuje její pomoc Karla 
Hajšmanová. 

Raná péče zasahuje

V té době se také dozvěděla o ra-
né péči. Lidé z organizace jí nabídli, 
že nikam nemusí jít nebo jezdit, a tak 
s návštěvou souhlasila. „Prvně měl 
o Davídka někdo opravdový zájem. 
Poprvé mi někdo krom babičky dal 
najevo, že má Davídka rád. Pochopila 
jsem, že lze pomoci i mému dítěti, aby 
svůj život žilo radostně. Zájem nebyl 
hraný ani profesionálně naučený. Zjis-
tila jsem, že jsem schopna s Davídkem 
žít normálně. Tato služba se pro mě 
nestala další zátěží, ale pomocí. Ne-
musela jsem vyvíjet téměř žádnou ak-
tivitu, nikam dojíždět, neplatila jsem 
za to. Bylo to ve vysoce odborné mí-
ře. Vyrazili jsme také na prázdninový 
pobyt. Zažila jsem jiné rodiny, trochu 

jsem se uklidnila, nabyla jsem dojmu, 
že můžu takto žít, že to půjde,“ vypráví 
Davídkova maminka. 

Moderní věda neví přesně, co vlast-
ně dítě s tak velkým postižením proží-
vá. Davídek reagoval na smích, na hlas 
maminky, prakticky neviděl, nesná-
šel ticho, protože nevěděl, co se dě-
je, a naproti tomu nemohl snést hluk. 
„Měl krásný úsměv, když jsem třeba 
promluvila. Měl rád hlazení, když usí-
nal. Díky zrakové stimulaci se zlepšil. 
Z pohledu odborníků nepatrně, ale 
pro mě ano. Bylo vidět, že reaguje 
a něco prožívá,“ vzpomíná Karla Hajš-
manová a pokračuje: „Naše poradky-
ně rané péče byla věřící. Řešila jsem 
i dilema víry. Teprve mnohem pozdě-
ji ale přišla otázka, proč se tak Daví-
dek narodil. Co mi dalo osm let s ním, 
v tom mám dnes jasno. Změnilo mi to 
život, hodnoty, potkala jsem spoustu 
krásných lidí, svého současného man-
žela. Nemám však odpověď na otáz-

ku, co z toho měl Davídek. Mám po-
cit, že jsem žila s kusem nebe, s čistým 
tvorečkem.“ 

Manželství

Díky Davídkovi poznala Karla Hajšma-
nová i svého nynějšího muže Romana. 
Bydlel ve stejném domě. Jednoho dne 
zazvonil u jejích dveří: chtěl si půjčit 
skořici. „Byl mi velkou oporou, proto-
že od prvního dne dokázal s Davidem 
manipulovat, nebál se ho. Bylo to jako 
Boží řízení, opravdu jsme se potkali ve 
chvíli, kdy jsem to vzdávala. Kolikrát 
jsem stála u otevřeného okna s Davi-
dem, že vyhodím nejdřív jeho a pak 
skočím za ním. To utrpení bylo veliké. 
David měl křeče, záchvaty, bolesti, zle 
se mu dýchalo, náchylný byl na kaž-
dý infekt, takže jsme žili po špitálech. 
Nemohla jsem se koukat na to utrpe-
ní; péči zvládnete, ale pohled na to, že 
mu víc nepomůžete, byl hrozný,“ ohlí-
ží se Karla Hajšmanová. Do jejího ži-
vota příchodem manžela Romana při-
šel i pokoj a perspektiva.

Stacionář a diakonie
Nejen rodinné štěstí rodiny Hajšmanů 
však přinesl Davídkův život. Hajšma-
novi společnými silami založili v Plzni 
první a široko daleko jediný stacionář 
pro děti s takto těžkým postižením. 

„Vzniklo občanské sdružení David 
a Goliáš, na městě jsme vymohli pří-
spěvek, který pomohl v začátku, když 
vznikalo denní centrum pro děti s těž-
kým postižením," vysvětluje Roman. 
Později založili pobočku diakonie a na 
její činnost se začaly nabalovat dal-
ší projekty: vzniklo chráněné bydle-
ní, denní služby pro lidi s psychickými 
nemocemi a mentálním postižením, 
a dokonce v Plzni vyhlášená kavárna 
Kačaba. „Pán Bůh dokáže proměnit 
všechny naše těžkosti v něco užitečné-
ho, když mu dáme šanci. Na vrcholu 
našeho společného díla však přišla bo-
lestná událost: Davídek umřel,“ vzpo-
míná Roman Hajšman. 

„Pán Bůh si ho k sobě vzal, ulevilo 
se mu,“ říkali blízcí přátelé. Ani Kar-
la, ani Roman zrovna tohle slyšet ne-
chtěli. Davídka měli rádi, byl to člen 
rodiny. 

Topol s rozštěpem 
Za Davídkovým životem zůstala v Plz-
ni výrazná stopa – a ne jedna. „Vysadil 
jsem mu na Doubravce topol. Měl roz-
štěp, opravoval jsem ho štěpařským 
voskem – a pořád nic. Když David ze-
mřel, do roka se ta rána uzavřela, jen 
já vím, kde byla. Byl to kmínek před 
uschnutím, dnes je to vitální a košatý 
strom. Podobné je i dílo, na jehož 
začátku vlastně stál Davídek,“ raduje 
se z výsledků úsilí mnoha lidí Roman 
Hajšman. 

 (mach)

Díky Davídkovi poznala Karla Hajšmanová i svého nynějšího muže Romana

Davíkek se narodil s těžkým postižením.  Snímky archiv rodiny Hajšmanovy

Koho Pán Bůh miluje,
toho neštěstím navštěvuje.
Kolikrát jsme už tohle
pořekadlo slyšeli. Jako
útěcha v prožívaném
neštěstí funguje asi jako
hašení hořícího člověka
hasicím přístrojem.
Plameny uhasíte, ale
dotyčného opaříte
proudem vody zahřáté 
exotermickou chemickou
reakcí přístroje. 
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„Zájem, pochopení 
a podpora je to, proč 
tu jsme,“ říká ANDREA 
NONDKOVÁ, metodička
a vedoucí celostátní
krizové Linky EDA pro
rodiny dětí s postižením.
Je povoláním psychote-
rapeutka. Po pěti letech 
s dětmi doma hledala 
práci v týmu, v němž by 
měla příležitost využít své 
psychoterapeutické
zkušenosti.

Pod „krizovou linkou“ si představí-
me možnost kdykoli a kdekoli
zvednout telefon a zavolat, když 
jsme v krizi. Jak ale člověk pozná, 
že se do krizového stavu dostal? 
Naše linka je skutečně pro rodin-
né příslušníky dětí s postižením či 
po úraze z celé České republiky 
(věk dětí by měl být od narození do 
18, resp. až 26 let v případě studují-
cích). Ale volat nebo psát nelze úpl-
ně kdykoli, Linka EDA je v provo-
zu vždy ve středu a ve čtvrtek mezi
9. a 17. hodinou.

A teď k příznakům krize, které mo-
hou být velmi různé od biologických 
– například nemohu spát, špatně se 
soustředím – až po příznaky emoční. 
Prožíváme například obrovskou bez-
moc, úzkost či nás trápí pocit selhá-
ní a výčitky svědomí. Člověk v krizi 
mívá pocit, že situace je nad jeho sí-
ly, a není schopen sám nalézt řešení. 
Často se objevuje zúžený pohled, kte-
rý se přirovnává k dívání se do trych-
týře – člověk vidí jen velmi malý okruh 
možností, jak svou situaci zvládnout. 
A cílem krizové intervence, i této tele-
fonické, je pomoci mu hledat, a hlav-
ně najít všechny jeho možnosti řešení. 

A jaké mohou být možnosti pro 
rodiče dítěte s postižením? 
Obecně pomáhá mluvit o tom, co ho 
tíží. Už tím, že si s někým může pro-
mluvit, dostává jeho situace struktu-
ru, uspořádává se – a tím ho přestává 
zavalovat. A to je jednou z velkých ro-
lí naší celostátní linky a chatu EDA. 
Paradoxně bývá pro volajícího často 
výhodou, že posluchač na druhé stra-
ně linky není příliš vtažen do problé-
mu. Pro většinu je také ulehčením, že 
hovor na lince je veden anonymně. 
Klientovi můžeme doporučit, aby se 
sám zkusil zastavit a popřemýšlet, co 

mu fungovalo v náročných situacích 
v minulosti nebo zda jsou dobré zdro-
je pomoci v jeho okolí. Často stačí re-
lativně málo k alespoň drobné úlevě 
– hlídání dětí prarodiči, popovídání 
s kamarádkou, víkend s rodinou v pří-
rodě. Zvlášť v případě rodičů peču-
jících o dítě s postižením bývá spou-
štěčem i poslední kapkou blížící se 
katastrofy fyzické vyčerpání. 

Jak může rodič nebo jiný blízký člo-
věk dítěte s postižením kontaktovat
odbornou pomoc Linky EDA – kde ji
má hledat, na co se má připravit
a co si má připravit?
Na stránkách www.eda.cz je kontakt 

na linku i odkaz na chat. Připravovat si 
nemusí nic, nemáme na klienty žádné 
speciální nároky. Od nás mohou čekat 
především zájem, pochopení a pod-
poru. Zdá se to málo, ale často jsou ty-
to faktory klíčové pro stabilizaci jejich 
situace. Navíc může volající nebo pí-
šící klient dostat kvalifikovanou infor-
maci o dalších službách, možnostech 
systémové podpory státu či odkazy na 
další možnosti pomoci. 

Linka je spuštěná již déle než tři
měsíce. Jak byste její fungování
zhodnotila?
Rodiny mají o linku zájem, průměr-
ná délka hovoru je 20 minut, nejdelší

120 minut. Volají nám z celé Čes-
ké republiky. Většinou nás kontaktu-
jí matky jako pečující osoby. V dalších 
případech žádaly o radu babička, te-
ta, speciální pedagožka nebo sociál-
ní pracovnice. Krizová intervence se 
nejčastěji týká rodin pečujících o dí-
tě předškolního věku, méně často se 
na linku obrátily rodiny školních dětí, 
i když linka slouží rodinám dětí až do 
26 let. Písemný chat má výhodu ještě 
většího pocitu anonymity, klienti si nás 
hledají pomaleji. 

Co nejvíce volající trápí? Jaká se
dosud objevila témata volání
na krizovou linku?
Témata hovorů se dají shrnout do čtyř 
oblastí. Jedním z probíraných témat je 
únava a vyčerpání z péče o osobu se 
zdravotním postižením (nepodpora 
od příbuzných nebo konflikt s druhým 
rodičem). Volaly ženy, u nichž hrozilo 
fyzické i psychické zhroucení – mají ví-
ce dětí, z nichž jedno trpí např. autis-
mem či Downovým syndromem. Mě-
ly možnost hovořit o náročnosti péče, 
únavě, strachu z budoucnosti. Dosta-
ly od nás konkrétní telefonní čísla na 
respitní centra, kam můžou dítě s po-
stižením na přechodnou dobu podle 
potřeb umístit.

Potom se často jedná o osoby pe-
čující, které mají problémy s finance-
mi.

Třetí skupině klientů radíme, ja-
ké speciální pomůcky by mohli vy-
užít pro potomky s postižením; ptají 
se také na profesionály, kteří se zabý-
vají výživou dětí, nepostupujícím vývo-
jem řeči u dítěte atd.

Výjimkou nebyl ani telefonát ba-
bičky, která měla obavy, že je hol-
čička opožděná ve vývoji. Na Lince 
EDA dostala kontakt na dětskou kli-
nickou psycholožku v místě bydliš-
tě, kam se může obrátit její syn nebo
snacha.

Představila byste nám také 
situaci, proč píše klient na chat?
Například se může jednat o nastáva-
jící maminku, která má rizikové těho-
tenství a na základě vyšetření se do-
zví, že její miminko, které se má za tři 
měsíce narodit, má těžkou genetickou 
vadu. Doktoři si ji nechají v nemocnici 
s hrozbou, že mohou nastat kompli-
kace a bude muset na operaci. Tato 
žena postrádá dostatečnou informo-
vanost a vysvětlení, což ještě přispí-
vá k jejímu špatnému psychickému 
stavu. Cítí se v nemocnici osamělá 
a zoufalá, najde tam letáček na krizo-
vý chat Linky EDA a se vším se svě-
ří. Zjišťuje, že na to není sama, a po-
radkyně na lince jí zprostředkuje další 
kontakty, např. na psychologa v ne-
mocnici. Nabídne jí i nadstandardní 
služby, konzultaci s neonatologem, 
který jí vysvětlí, co ji všechno čeká 
a co přesně znamená diagnóza jejího
děťátka. (red)

Když je zle: krizová linka EDA

„ Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou
jen chvíli a navždy změní náš život.
Děkujeme za vše.“

EDA je jedním z těch druhých…

Jak nás můžete
podpořit a stát se
přítelem EDY?

FINANČNÍ DAR

DMS

DOBROVOLNÍK

Váš dar lze zaslat na náš transparentní účet veřejné sbírky:
Můžete se tak sami přesvědčit, jak jsou finance použity. Účet je vedený u FIO banky.

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru na telefonní číslo
Cena DMS je 30 Kč, Raná péče EDA obdrží 28.50 Kč.

Naší organizaci můžete podpořit také jako dobrovolník. Hledáme odborníky se zkušenostmi, výpomoc
pro naše propagační akce, či ambasadory, kteří by šířili povědomí o rané péči či krizové Lince EDA.
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DMS VIDETMAMU
87 777.

KONTAKT
Mobil:
E-mail:
www.

+420 724 400 820
info@eda.cz

eda.cz

Filípek s rodiči

Krizová linka pomáhá těm, kteří pečují o dítě s postižením nebo mají otázky 
související s nemocí dítěte do 26 let.  Ilustrační snímek archiv EDA


