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Kdo rychle
dává...
„Vyslechnout,
vysvětlit, poradit, podpořit“ –
to od rané péče potřebují
rodiče, kterým
se narodilo dítě s postižením.
A potřebují to
hned od poradkyně rané péče.
Pokud slíbíte pomoc tříměsíčnímu
miminku, které špatně vidí, až za
tři měsíce, bude už dítěti dvakrát
tolik. Propásne ve svém vývoji
množství času. Je to jako kdybyste si něco přáli ve čtyřiceti letech
a dostali to v osmdesáti.
Právě na rychlý a včasný příchod poradkyň rané péče do rodin nejvíce potřebujeme získat
peníze, o které prosíme. Každá
darovaná koruna bude využita
na přímou pomoc – na jízdné poradkyň do rodin, na jejich plat, na
speciální hračky, které můžeme
rodinám dlouhodobě zapůjčit.
Další dofinancování potřebujeme
pro telefonickou krizovou Linku
EDA, kam lidé pečující o děti s postižením až do jejich 26 let celorepublikově zdarma volají, když už
je toho na ně moc.
Dárcům, kteří rádi vidí hmatatelné důkazy o poskytnuté pomoci, je určena informace o naléhavé
potřebě EDY získat stabilní prostor, odkud terénní služby vyjíždějí a kde mají zázemí (viz str. 15).
Před dvěma lety vám EDA poprvé představil svoji službu rodinám. Množství vás, jednotlivých
dárců, nás tehdy až zaskočilo a dojalo. Často se nyní hovoří
o křesťanských kořenech naší civilizace. V pomoci potřebným se tyto kořeny projevují ve své nádherné podobě. Doufáme, že i letos
se obzvláště v postní době budeme léčit všemi třemi osvědčenými
způsoby – tedy postem, modlitbou i štědrostí.
Děkujeme!
Jana Vachulová,
poradkyně neziskové
organizace EDA

7. – 13. března 2017

Justýnka není diagnóza, ale milé dítě

Na návštěvě v rodině Kasalových, kde EDA pomáhal, nás přijaly Maruška, paní Nikola a Justýnka. Snímek Jiří Macháně

Je vaše rodina normální?
Zeptáte-li se teenagera,
dostanete ve valné většině případů odpověď,
že nikoliv. I z drobných
jinakostí obracejí odrůstající děti oči v sloup.
Představte si ale rodinu, do níž se jako nejmladší ze čtyř sourozenců narodí holčička s vrozenou vývojovou vadou mozku: jeden by čekal nářky typu:
„nejsme normální, protože máme takovou sestru“. Sedmiletá Justýnka ale
ve výčtu životních těžkostí svých zdravých sourozenců není. Trochu překvapivě.
U Kasalových, jimž několik let pomáhala poradkyně rané péče EDA,
vyhrávají tradiční trable. „Kdo ve čtrnácti letech bydlí v jednom malém pokojíčku se třemi mladšími sourozenci? Je běžné, že v panelovém bytě žije

tolik lidí? Když někam jdeme, je nás
všude plno,“ říká Růženka, nejstarší
a nejhovornější z dcer. Až po tradičních stížnostech na rodinné poměry
přijde řeč na Justýnku.
„Když to ale vezmu z jiného úhlu
pohledu: kolik mých spolužáků ví, co
je hipoterapie? Kdo ve čtrnácti ví, co
dělat, když dítě dostane epileptický záchvat? Kdo poznal tolik super lidí díky
své mladší sestřičce jako třeba Dášu
Herrmannovou z Pink Crocodile? Kdo
běžně slyší: ‚Tvoje mamka je zlatá!‘ či
‚Máš svatou mámu!‘? Když přijdu ze
školy, mamka je doma. Není to super, mít takovou holčičku?“ usmívá se
Růženka.

Pomoc pomáhajícím
„Měli jsme doma už tři holky. Na svět
přišla čtvrtá a byli jsme přesvědčeni,
že je všechno v pořádku. Dlouho jsme
nic nevěděli,“ říká tatínek Štěpán Kasal. Teprve později se Justýnka dostala do péče dětské neurologie v pražské Thomayerově nemocnici, kde po
několika vyšetřeních určili diagnózu.
„Nesmírně si vážíme toho, že si s ná-

mi oběma paní doktorka sedla a otevřeně nám vysvětlila skutečný stav,“
sděluje otec. „Začali jsme Justýnku stimulovat, pomáhat rozvoji jejího mozku i smyslů. Ukázalo se však, že moje
původní představy o její budoucnosti byly naivní. Její postižení je mnohem těžší,“ vypráví maminka Nikola
Kasalová.
Hned v začátcích péče o Justýnku přišla pomoc od rané péče EDA.
„Věděli jsme, že si Justýnku chceme nechat doma a starat se o ni. Ještě jsme ale v té chvíli nevěděli, že to
bez pomoci nezvládneme,“ ohlížejí se rodiče. Poradkyně zatím chová
Justýnku v náručí, jak byla při svých
návštěvách v klientské rodině posledních šest let zvyklá. „Přicházíme
kvůli dítěti, ale klientem je ve skutečnosti rodina. Všichni se museli mnohému naučit,“ přibližuje svou
roli.
Justýnka není „diagnóza“, nýbrž
malé dítě. „Má být s námi, má se radovat, má být hezky oblečená a učesaná,
aby vypadala jako holčička,“ říká poradkyně a hladí Justýnku po vlasech.
Pokračování na str. 10
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Justýnka není diagnóza, ale milé dítě
Dokončení ze str. 9
„Raná péče zafungovala jako taková
krabička poslední záchrany,“ vkládá
se do rozhovoru druhá dcera Anežka.
„Háček je v tom, že nikdo z rodiny v téhle situaci neporadí, jen málokdo zná
toto postižení. Raná péče ale přináší
zkušenosti rodičů, kteří byli v podobné situaci,“ říká tatínek Štěpán a jeho
žena Nikola doplňuje: „Jde o odborné
vzdělání poradkyně. Ale jsem ráda, že
s ní bylo možné otevřeně mluvit o Justýnce i o všem, co nás trápí.“ Mnoho
problémů rodina zprvu nedokázala odhadnout: rozsah lékařské péče, výběr
kompenzační pomůcky, jiný typ kočárku. „Řadě nástrah se rodiny v podobné
situaci zprvu zdráhají uvěřit, proto také raná péče s nimi postupně řeší jen
ty problémy, k nimž členy rodiny situace už dovedla,“ uvádí poradkyně. Na
druhé straně Nikola Kasalová zmiňuje:
„Najednou se před vámi nečekaně objeví další otázka. Pak stačí zavolat, ujistit
se. Taková podpora je nedocenitelná.“

Díky, Justýnko!
Poradkyně rané péče zdůrazňuje, že
stmelit se musí celé společenství rodiny. Žádný z jejích členů nesmí zů-

Rodinná večeře u Kasalů. S rodinou se loučí po šesti letech pomoci poradkyně
rané péče EDA.
Snímek autor
stávat stranou. „Mít nemocnou sestřičku mě mnoho naučilo a stále učí,“
konstatuje Růženka. „Ze začátku mi
vůbec nepřišlo, že mám nemocnou
sestru. Čím jsem starší, tím víc to vnímám. Přijde mi důležité o tom mluvit,
být nositelem svědectví. Teď jsem se
vrátila z pobytu v Diecézním centru
mládeže Vesmír, kde jsem o naší rodině mohla mluvit i se za ni modlit. Bylo
to super! Všichni maminku obdivují,
mám jí vyřizovat, jak je dobrá, že to

takhle zvládá. Teprve nedávno i mně
došlo, co všechno mí rodiče zvládli.“
Kasalovi se shodují, že úkol není
lehký, a Růženka dodává: „V Bibli se
píše: Až dosud vás nepotkalo nic, co
by člověk nedokázal unést. Bůh vaši
víru nezklame ani v dalších zkouškách:
pokud je dopustí, dá vám i sílu vydržet
a překonat je.“ Všichni svorně tvrdí, že
se cítí odolnější a získali řadu nových
zkušeností i schopností. „Díky Justýnce se umím o druhé lépe postarat, při-

ložit ruku k dílu. Umím pro celou rodinu uvařit a dokážu Justýnce připravit
oběd a nakrmit ji,“ chlubí se nabytými dovednostmi Anežka. Růženka ji
trumfuje: „Spolužačky se hroutí z pětky z písemky. Já se kvůli tomu nerozbrečím, je to maličkost!“ Ani nejmenší
Maruška nechce zůstat pozadu: „Ráda
si s Justýnkou hraju.“
Pravidelné konzultace rané péče
EDA v předškolním věku Justýnky končí, uzavírá se tak jedna z etap života
jejího i celé rodiny. Justýnka nyní nastoupí do speciální školy, navazující na
mateřskou školu. „Mám za sebou velké vyčerpání. Objevila jsem v sobě ale
mnoho věcí. Musím Justýně poděkovat. Je velikým darem pro naši rodinu.
Vidím hodnoty, jichž bych si nevšimla,
a v sobě obdarování a schopnosti, které bych bez ní nikdy neviděla,“ zdůrazňuje Nikola Kasalová a připojuje: „Justýna mě cvičí v trpělivosti a vytrvalosti.
To jsou věci, které mi nikdy nešly, a teď
je musím zvládat každý den. Velkým
úkolem je pro mě starat se o všechny
naše dcery. Justýnka je jen jedna ze čtyř
a patří jí čtvrtina mé pozornosti. Ale vyvážit to je opravdu těžké. Díky rané péči se mi to ale daří čím dál líp,“ uzavírá
JIŘÍ MACHÁNĚ
Nikola Kasalová.

Kdybys mohla někomu z rodiny splnit jediné přání, co by to bylo?
Anežka, 12 let
Zrušila bych Justýnce její nemoc
mozku, aby byl mega a fungovala
v něm každá buňka. Měla by funkční zrak a dobré svaly. Ale každopádně by to byl stop epilepsii. Myslím si,
že tím bych zneškodnila epicentrum,
které například způsobuje máminu
únavu. Taky jí přeju dar víry, kluka,
s kterým si bude rozumět a radostný

život. Přeji jí, aby byla ochotná a dokázala pomoci, aby byla pořád milá
a krásná. Tak hodně štěstí, Justýnko!

rie. Ne jednu knížku, ale celou řadu, zkrátka všechny díly. Ať si může počítat s veselou náladou a není
nevrlý.

Maruška, 8 let
Byl by to dárek pro tátu. Matematická knížka, ve které by bylo jenom matematické prostředí
a příklady a rovnice. Všechna teo-

Růženka, 14 let
Já bych asi chtěla dárek pro sebe.
Protože se říká, že když chceš hnout
světem, musíš pohnout nejdřív sebou. Přála bych si takové ty Boží

vlastnosti: lásku, naději, pokoru, sílu, statečnost, poznání pravé víry
a pravdy. Kdybych sama byla lepší, byla bych já ten dárek pro maminku, tátu, Anežku, Justýnku i Marušku. Vlastně když každý dá sám
sebe a bude na sobě pracovat, budeme my ten neskutečný dárek, každý
zvlášť a všichni dohromady.
(mach)

Působení rané péče je na dětech vždy vidět
Gabriela Česáková pracuje v Ústavu pro
péči o matku a dítě v Podolí s dětmi do
dvou let věku jako fyzioterapeutka na tamější pediatrii. Nezisková organizace
EDA s touto porodnicí pravidelně spolupracuje.
Proč jste si vybrala právě
povolání „dětské“ fyzioterapeutky?
Práce je náročná, ale také velmi krásná. Mám možnost pomáhat malým
pacientům, provázet je na cestě jejich
vývojem. Učit jejich rodiče a seznamo-

vat je se vším, co by mohlo jejich dětem pomoci.
Kdy jste poprvé slyšela o rané
péči?
Od svých kolegyň v práci. Letáčky o této službě mi poskytly první informace.

Poznáte na rodinách svých
malých pacientů, jestli jim je
poskytována služba rané
péče nebo ne?
Působení rané péče v rodinách je
vždy znát. Rodiče dostanou další informace a rady, které jim pomohou v péči o jejich děti. Vždy mě
s nadšením informují, co nového
se díky rané péči naučili a dozvěděli.
Občas se ještě setkáváme s názorem, že pokud má rodina zajištěnou
dobrou pediatrickou a rehabilitační
péči, není důvod hledat nic jiného.
S tímto názorem rozhodně nesouhlasím. Vždy je důvod pro hledání nových možností a informací. A to raná

péče je. Proto vždy rodičům vysvětlím,
co jim raná péče může poskytnout,
a nabídnu jim možnost tuto službu
oslovit.
Vzpomínáte si, jak raná péče
některé rodině konkrétně pomohla?
Ano, třeba na rodiny, kde služba rané
péče poskytla funkční posouzení zraku miminka a veškerý komfort dalšího
poradenství; pomohla i ve výběru pomůcek a hraček, které podporují psychomotorický vývoj. Pokud funguje
spolupráce mezi zdravotnickým zařízením a službou rané péče, je to vidět
na spokojenosti a funkčnosti celé rodiny, protože dostává další podporu
– sociální a psychologickou.
(let)
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Jakmile rodina otevře dveře, je čas na pomoc
Poradkyně rané péče
se dostane do rodiny
jedině na pozvání – bez
toho, aby jí rodina sama otevřela své dveře,
nemůže služba rané
péče vůbec začít.
Proto jsou velmi důležití spolupracující lékaři, kteří jsou ochotni rodiny o rané péči informovat alespoň předáním
letáčku.
Na začátku je rodina, která je zaskočena narozením miminka, jehož
zdravotní stav není běžný. Taková
rodina cítí velký tlak – prožívá smutek a napětí, které ale často musí
potlačovat kvůli neustálému kolotoči
lékařských vyšetření a hospitalizací.
Ne vždy rozumí všem diagnózám
a způsobům léčby svého děťátka, do
toho případně organizuje péči o starší
sourozence, kteří jsou nastalou situací
také ovlivněni.
A tak dříve či později zkusí vytočit
telefonní číslo nebo napsat na mail,
který na letáčku od lékaře najde.

Co rodiče od rané péče
čekají a kdy?
To by se dalo shrnout do několika sloves – vysvětlit, poradit, vyslechnout,
podpořit. A to vše hlavně rychle, pokud možno hned. A je to úplně správné – čas malého dítěte je nesmírně
vzácný. Schopnost miminka vyrovnat
se s nejrůznějšími obtížemi a překonat
je je často větší než u dospělého člo-

K rozvíjení zraku a dalších dovedností dítěte využívají poradkyně speciální pomůcky a hračky.
věka. V případě rané péče EDA, kde
umějí pomáhat s rozvojem dětí se zrakovým a kombinovaným postižením,
to platí určitě – rozvoj zraku lze prokazatelně nejlépe podpořit v raném věku. Proto také fungujeme od narození
do sedmi let věku dětí.

Co se po telefonátu
do EDY stane?
Poradkyně rané péče kontaktuje rodinu a domluví s ní svůj příjezd přímo
k nim – během několika dnů. Je připravena rodiče vyslechnout, probrat s nimi okolnosti, které je vzhledem k dítěti trápí, pokud možno jim pomůže se
orientovat v lékařských zprávách nebo
jim vysvětlení dodatečně zprostředkuje, může jim vysvětlit, co dítě a rodiče

čeká po lékařských zákrocích, apod.
Zároveň jim vysvětlí, jak raná péče
EDA funguje – že je bezplatná, probíhá přímo v rodině vždy po 2 až 12
týdnech dle domluvy, je zaměřena na
rodinu jako celek. Vzdělání poradkyně není většinou zdravotnické, ale i jako speciální pedagožka nebo sociální
pracovnice musí mít široké znalosti ze
souvisejících oborů. Zároveň dokáže
dobře komunikovat s lidmi v těžkých
životních situacích.

Co následuje?
Po uzavření dohody o poskytování
služby rané péče se bezplatné návštěvy
poradkyně přímo v bydlišti rodiny stanou na několik let pravidelnou pomocí.
Poradkyně rané péče je člověkem, který jejich dítě bude přijímat jako jedinečného človíčka nemajícího jen diagnózu, ale i své jméno, možnosti i potřeby.
Čas dítěte by neměl jen neužitečně
uplývat mezi termíny lékařských kontrol, ale rodina by měla nadále žít svůj
hezký život, v kterém má dítě s postižením své místo i možnosti růstu.

Co všechno se
na návštěvách děje?

Partner pro hendikepované
bez rozdílu věku již od roku 1919

www.mujvozicek.cz www.mujvozik.cz +420 377 825 044

V průměru dvouhodinová přítomnost
poradkyně v rodině je rozdělena mezi
rodiče a dítě. Jsou období, kdy mnohem více pozornosti potřebuje maminka, která je čtyřiadvacetihodinovou péčí unavená a touží si promluvit
s někým, kdo chápe její starosti i otázky. S někým, komu nemusí vysvětlovat, jaký je rozdíl mezi péčí o běžné batole, která je sama o sobě dost
únavná, a péčí o dítě, které je krmeno
sondou a má obrácený rytmus spánku
a bdění… Jindy je zase téměř celá návštěva věnována akčnímu předškolákovi, který se těší na nové hračky i čin-

Snímek archiv EDA

nosti a je ochoten pro ně zapomenout
i na lékařem předepsané zakrytí oka
okluzorem, jemuž se jinak brání.

Jezdí poradkyně rané péče
jenom přímo do rodin?
Někdy rodina může považovat za užitečné, aby ji poradkyně doprovodila
s dítětem na vyšetření k lékaři. Je to
proto, že rodiče se občas zcela neorientují v tom, co jim lékař sděluje,
případně nejsou dost pohotoví, aby
se doptali na to, čemu nerozumí. Je
to pochopitelné – dítě často při vyšetřeních pláče, rodiče jsou nervózní a lékaři jsou zvyklí na své způsoby
vyjadřování, takže nemusí vždy nastat
úplné vzájemné porozumění. Přítomnost poradkyně, která se doptává nebo následně rodině ledacos objasní,
může být velkou pomocí.
Častou službou poradkyň neziskové organizace EDA je také doprovod
rodiny při vybírání vhodné mateřské
školy pro dítě s postižením. Jsou však
i rodiny, jimž stačí si o kritériích výběru školky s poradkyní důkladně popovídat a poté už jdou do terénu samy.

Co je řečeno,
zůstává mezi námi.
Rodina si může být jista, že vše, co
se sděluje v rámci rané péče a o čem
s poradkyní mluví, zůstává důvěrné.
Poradkyně jsou vázány mlčenlivostí.
Je samozřejmé, že při dlouhodobém
provázení se i pro poradkyni stává příběh klientské rodiny hodně osobním.
Pokud jsou pro ně některé situace
v klientských rodinách příliš těžké,
mohou využít možnost probrat vše se
supervizorem, ale vždy anonymně –
bez uvedení okolností, které by ukazo( jv)
valy na konkrétní rodinu.
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Bratři kapucíni pomáhají potřebným
Koncertní Večery
u kapucínů se konají
každou první středu
v měsíci v kapucínském
klášteře v Praze
na Hradčanech.
Tato benefiční akce se díky ochotě
účinkujících i štědrosti návštěvníků konala už téměř sedmdesátkrát. Výtěžek
dobrovolného příspěvku, který bratři
vybírají do své kapuce, je vždy věnován jiné instituci podle výběru bratří
kapucínů. Takto podpořili už desítky
sociálních a charitativních organizací
– např. péči o umírající, pomoc pro
děti s postižením, pro lidi bez střechy
nad hlavou a pro ty, které povodeň
připravila o domov, pro týrané ženy
nebo třeba pro osoby nemocné
schizofrenií.
K podpořeným organizacím patří i nezisková organizace EDA, která měla tu čest účastnit se večera již
několikrát – naposledy v květnu 2016
při koncertě barokní hudby skvělého tělesa Ensemble Convertendo.
Hudební produkce večerů je velmi rozmanitá. Zaznívá hudba různých epoch – od renesance přes baroko, klasicismus a romantismus až
po tvorbu 20. a 21. století. Nechybí
lidové písně ani úpravy populárních
skladeb. Své autorské projekty před-

Bratři kapucíni vybírají do své kapuce almužnu i pro postižené děti a poradkyně rané péče.
stavují písničkáři a folkové kapely.
Kromě koncertů nabízí Večery u kapucínů pro zpestření i komponovaná
pásma slova a hudby, besedy a scénická čtení. Všichni interpreti z principu vystupují bez nároku na jakýkoliv
honorář.
Bratr Radek Navrátil vypráví, proč
právě kapucíni pomáhají organizacím
pečujícím o potřebné: „Svatý František z Assisi nám říká, že almužna je
dědictvím a spravedlivým podílem

patřícím chudým. A bratři, kteří pracují na jejím získání, budou mít velkou odměnu a působí, že mají zisk
a odměnu také ti, kdo o službu žádají; neboť lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají, ale za lásku a almužny,
které darovali, dostanou odměnu od
Pána.“
Kapucínský bratr pak přibližuje význam benefičních večerů: „Večery jsou pro mě velká možnost být
v kontaktu s lidmi z různých nezis-

Vážíme si nenápadné věrnosti
Paní Alena je drobná starší dáma,
kterou lze často potkat v pražských
koncertních sálech jako zanícenou
posluchačku vážné hudby. Má ještě
více koníčků, na něž musí ušetřit ze
svého důchodu. Přesto se před dvěma
lety rozhodla přidat k několika pravidelným
dárcům, kteří posílají EDOVI každý měsíc
drobnou částku.
Proč jste začala přispívat
EDOVI každý měsíc?
Na začátku je asi mé dětství žité ve velmi skromných podmínkách. Paradoxně právě to považuji za nejlepší vklad
do života. Skromně vedený život mi
vytváří životní pohodu a také finanční rezervu, kterou považuji za nadbytečnou. Můžu tedy trochu přispívat
na několik charitativních programů,

jež považuji za smysluplné. Mezi nimi je EDA.
Když jsem se od přítelkyně, která
v této organizaci pracuje, dozvěděla o náplni činnosti, okamžitě jsem se
rozhodla EDU podpořit. Také proto,
že finanční podpora od státu je nedostatečná a představa, že by tato pomoc potřebným mohla pro nedostatek peněz skončit, byla pro mě děsivá.

Co se vám na EDOVI tak líbí?
EDA účinně a soucitně pomáhá v rodinách, kde se narodí postižené dítě.
Kdo si prožil první dobu po narození miminka, ví, kolik starostí a nejistot před ním najednou stojí. A to teď
mluvím o narození zdravého dítěte,
což všichni rodiče samozřejmě předpokládají. Ale stane se, že před rodinou najednou vyvstane velký problém
po narození miminka s postižením.
To, že se v tak obtížné situaci může
rodina obrátit na někoho, kdo poskytne odbornou pomoc a tolik potřebnou psychickou podporu, je skvělé.
Některé vady se dají včasnou pomocí odstranit, všechny pak určitě
zmírnit.
EDA poskytuje své služby zdarma,
a proto mu přeji, aby se o něm co nejvíce lidí dozvědělo a počet dárců neustále rostl. Přeju mu také, ať má dost
lidí schopných tak náročnou profesi
zvládat.
(vach)
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kových organizací, kteří svou práci nedělají pro peníze, ale protože ji
chtějí dělat. Z rysů jejich obličejů je
vidět, že to jsou často lidičkové velmi
milí, toužící pomáhat. Mohu poznávat umělce nejrůznějších žánrů a též
u nich obdivovat radost z toho, že dary, které dostali, chtějí využívat nejen
pro vlastní zisk. Dalším povzbuzením
jsou lidé, kteří na benefice přicházejí.“
Lenka Trubačová
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Lze zavřít dveře a zapomenout?
MICHAEL
CHYTRÝ
je člověkem,
v jehož
pracovně se několikrát za rok
scházejí všechny zaměstnankyně neziskové
organizace EDA na dvouhodinovou supervizi.
Co znamená supervize,
jaká je vaše role?
Poradkyně z EDY přinášejí do rodin
naději, porozumění, nápady. Tato jejich role neskončí, když se za nimi
zavřou dveře a když nastartují auto.
V myšlenkách často v rodinách zůstávají a svým způsobem spoluprožívají jejich osudy. A k tomu, aby to
mohly zvládnout, slouží i takzvaná
supervize.
Co se podle vašich zkušeností děje v člověku, který odchází z rodiny a ví, že tam zanechává rodiče v těžké situaci? Lze jen tak
zavřít dveře a zapomenout?
Vše se odvíjí od nastavení daného
člověka. Jsme-li hodně empatičtí,
citliví a navíc máme vlastní zkušenosti z určité neuzavřenosti ve svých
příbězích s bolestí, zoufalstvím, bezmocí, tak skoro není možné odcházet v klidu. Určitě se v tuto chvíli rojí
myšlenky, zda jsme udělali dost, a pak
je naše sebehodnocení přímo spjato
s naším vlastním očekáváním od sebe
samých. Někdy si můžeme nastavovat
laťky ohledně pomoci druhým tak vysoko, že jsou nesplnitelné. Jistě v nás
často doznívá určitá hudba, kterou
jsme s rodinou poslouchali. Asi to může znít jako nepřiměřený příklad, ale
odcházím-li z kina, kde mne film silně
oslovil, zasáhl, znepokojil, rozbolavěl,
tak taky hned po nastoupení do auta
tyto pocity nemizí. A kontakty s našimi rodinami v jejich situacích jsou nesrovnatelně vyšší ligou. Tím chci říct,
že je normální a snad i v pořádku,
když dožíváme po odchodu z rodiny
část její bolesti, strachu a frustrace,
vždyť tam často jsme i proto, aby ji na
nás v určité míře naložila.
Je možné, že se člověk v pomáhající
profesi časem stane odolnějším vůči
bolesti druhých? A je to žádoucí?
Určitě je to nejen možné, ale podle
mne i důležité. Jde o to, abychom jako
profesionálové uměli hledat momenty, které rodina sama obtížně hledá –
chvíle, kdy se jí daří, okamžiky úspěchu i radosti nad něčím, co třeba dříve

Poradkyně rané péče svým způsobem spoluprožívají osudy rodin. I ony potřebují podporu.
tolik nešlo a najednou se to třeba může měnit. Naše profesionalita spočívá
v tom, že přinášíme do rodin důležité
postřehy, návody, nápady pro jejich
fungování, přinášíme podstatnou míru podpory a posily, pochopení pro
to, co se nedaří tak, jak by si rodina
přála. A právě uvědomit si tuto svou
významnou roli, umět si ji vědomě pojmenovat a umět ji poskytovat rodině
je tím, co se může promítnout i do naší odolnosti.
Je soucitná povaha podmínkou pro
práci v rodinách dětí s postižením?
Rozhodně není podmínkou. Skoro bych si dovolil říct, že často může
být spíše na překážku. Soucit je můj
cit, mé prožívání druhého; je důležitý
v situacích, kdy mne druhý potřebuje k truchlení, k vypuštění svých těžkostí a přetlaků, ale nevede k procesu
změny. Rodiny velmi často potřebují
vylít své „plné kýble“ a my jim to musíme umožnit. Asi by nebylo úplně
šťastné, kdybychom spolu s nimi vylévali i ty naše. Nechat rodiny je vylít je
zcela v pořádku, ale pak bychom jim
měli pomáhat začít tyto „kýble“ plnit
něčím, co bude mít nový, možná voňavější, možná stravitelnější obsah.

Mluvím tu například o posílení důvěry
v sebe sama, posílení jistoty, že dělám, na co stačím – a je to dost, i když
mi to nemusí připadat, že se mi řada
věcí opravdu daří, že i méně je někdy
více.
Jaké možnosti existují, aby člověk
zůstal vnímavým a současně se nezhroutil pod tíhou cizích osudů?
Základním profesionálním přístupem
je nezůstávat se svými těžkými případy, pocity a prožitky sám. Stejně jako přicházím do rodiny a pomáhám
jí sdílet její zátěž, potřebuji i já shodit
svou zátěž, frustraci, své pocity bezradnosti a bezmoci.
Pro pracovníky v sociálních službách, kam patří i raná péče, je
supervize už samozřejmým pojmem. Jak byste ji však popsal někomu, kdo netuší, o co jde?
Každý z nás, kdo pracuje s druhými lidmi v souvislosti s jejich těžkými osudy,
tak prostě vstupuje do jejich příběhů,
stává se součástí dění v jejich životech.
A někdy si ani nemusíme uvědomovat,
jak ohromným vlivem a mocí disponujeme. Často námi pronesené slovo,
námi vyvolaná situace začne v kon-
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textu jejich života působit a zasahovat. Někdy do plusu a jindy naopak.
Profesionály jsme, jsme-li si tohoto
našeho působení a síly vlivu vědomi.
Supervize slouží k tomu, abychom se
v tomto směru o sobě co nejvíce dozvídali, abychom byli schopni reflektovat, co v dané rodině vlastně děláme,
co tam přinášíme, co v rodině ovlivňujeme a co jí to může přinášet. V supervizi hledím na sebe, jak pracuji, co
vytvářím, a zároveň se snažím dívat za
roh, co to v rodině může způsobovat.
Zároveň je supervize práce na mně
samotném. To znamená, že jsou rodiny, kam se těším. Bylo by dobré vědět
proč. Co se tam děje, že je mi u nich
dobře. Pak jsou třeba rodiny, kam
vstupuji velmi opatrně: opět je důležitá otázka, co se v rodině pro mne děje, že mi to vytváří obezřetnost; a jsou
rodiny, kam se mi nechce. Naprosto
zásadní profesionální přístup je
uvědomit si, čeho se vlastně obávám,
co mě znepokojuje, s čím si neumím
poradit, čemu se snažím vyhýbat a co
je důvodem, že se mi to takto děje.
To vše bych měl umět poznat, identifikovat a přijmout. A právě k tomuto poznání mne dokáže přivést
Lenka Trubačová
supervize.
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Když si rodiče nevědí rady, je tu Linka EDA
Linka EDA je určena
všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká
téma dětí se závažnou
diagnózou, po těžkém
úrazu nebo s postižením.
Nezisková organizace EDA má dlouholetou zkušenost s poskytováním pomoci a podpory těm, kdo pečují o děti
se zdravotním postižením. Z hovorů
při konzultacích v rodinách terénní
pracovníci vědí, v jak náročné situaci se ocitnou rodiče dítěte, jemuž byla stanovena závažná diagnóza nebo
má za sebou těžký úraz. Trápí je obavy
o zdraví a budoucnost potomka, jsou
přetíženi, scházejí jim potřebné informace a často i finanční prostředky
k zajištění potřebné péče nebo pomůcek. Nemají čas na sebe, na sourozence dítěte, často ani na základní odpočinek potřebný k načerpání energie,
natož na své záliby. A nejsou to jen
rodiče, kdo se musí vyrovnat s novými výzvami – i sourozenci dítka, jeho
prarodiče, někdy i pracovníci ve vzdělávacích zařízeních, ti všichni mohou
zažívat velkou nejistotu v tom, jak se
chovat k dítěti, které je „jiné“, komunikuje odlišným způsobem než děti kolem něj a někdy i „jinak“ vypadá.
Z dotazníkového šetření, jež před třemi lety v Rané péči EDA provedli mezi rodinami využívajícími jejich služby,
vyplynulo, že více než polovina z nich
přemýšlela v období po narození dítěte s postižením či po stanovení diagnózy o využití služeb psychologa.
Cesta od nápadu ke zprovoznění
Linky EDA 800 40 50 60 vedla přes

Každý všední den od devíti do tří poradí, pomohou a potěší rodičům v úzkých.
projekt Máme dítě s postižením, ale
máme se na koho obrátit!, který EDA
realizoval v letech 2014–2016 ve spolupráci s Nadací Sirius. Dnes se díky
podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí mohou všichni potřební
zdarma obracet na pracovníky linky
každý všední den v čase od 9 do 15
hodin.

webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Nevyhovuje-li zájemci o služby
linky její provozní doba, může využít
e-mailové poradenství a kdykoli napsat na adresu linka@eda.cz. Na lince se střídá několik odborně vyškolených konzultantů, kteří jsou schopni
volajícím poskytnout pomoc při hle-

Ilustrační snímek archiv EDA
dání možných východisek z akutní krize a nabídnout podporu a provázení
v těžké životní situaci. Konzultanti Linky EDA dále nabízejí základní sociálně
právní poradenství a v případě zájmu
mohou volajícím vyhledat kontakty na
navazující služby podle místa jejich
JANA JEŽKOVÁ
bydliště.

Co Linka EDA nabízí?
Linka EDA je jedinečná svým zaměřením. Zájemci z celé České republiky
na ni mohou volat bezplatně a zcela
anonymně. Linka EDA je k dispozici i
zájemcům, kteří neradi telefonují nebo z jakéhokoli jiného důvodu dávají
přednost psanému projevu – součástí nabídky Linky EDA totiž je chat na

Příběh z Linky EDA: úzkost, obavy i naděje
Příběhy lidí, kteří
na Linku EDA volají,
jsou samozřejmě
zcela důvěrné. Přesto
je možné po změně
všech údajů, které by
mohly vést k identifikaci
volající osoby, představit
jeden z mnoha příběhů.

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. Starost o sedmnáctiletou dceru, která je
rozumově v pásmu střední mentální
retardace, zvládám jakž takž, ale bojím se, že mi začnou ubývat síly. Dcera
má poruchy pozornosti, soustředění,
takže se i špatně učí ve speciální škole. Problém je, že když není po jejím,
propadá silným záchvatům vzteku –
ječí, dupe, buší hlavou o zeď; v poslední době napadá nejen učitelku
a spolužáky, ale i mě. S dcerou a do-

mácností mi hodně pomáhala moje maminka, ale ta před několika měsíci zemřela. Byla mi velkou oporou.
Od té doby, co odešla, je mi často do
pláče a hodně smutno. Uvědomila
jsem si, že nemám komu zavolat ani
koho požádat o pomoc. Kdo mě
zastoupí, když budu nemocná? Otec
dcery od nás odešel, když se ukázalo,
že dcera bude potřebovat zvýšenou
péči po celý svůj život. Posílá nám
slušné alimenty, takže materiálně
nemáme nouzi. Často se ale cítím
unavená a někdy úplně bez energie.
Potřebovala jsem někomu říct, jak
mám těžký život. Mám nějaké přátele,
které jsem získala díky škole, kam

dcera chodila, ale copak jim mohu říci
o svém strachu z budoucnosti? Plním
všechny povinnosti, aby dcera měla
spokojený život, ale jsem jako robot…
Na Lince mě vyslechli a mám pocit, že
i pochopili. Docela se mi ulevilo, když
jsem tohle všechno mohla někomu
říct. Podpořili mě v tom, abych vedle
péče o dceru věnovala péči sobě, aby
mi nedošla energie jako teď. Hledali jsme možnosti, co bych mohla dělat, aby mě to těšilo a zároveň to bylo možné sladit s péčí o dceru. Také
mi předali kontakty na psychoterapii
a vysvětlili, jak funguje. Jsem ráda, že
mohu na Linku EDA opětovně zavolat.
( jaj)
Jsem teď klidnější.
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Anketa: Zeptali jsme se na EDU
Raná péče je hodně individuální služba – to podstatné se odehrává při
konzultacích přímo v rodině, kde jsou s poradkyní rané péče většinou
přítomny maminka a dítě. Je samozřejmé, že to, co rodina vzhledem
k nelehkým situacím vyplývajícím z péče o dítě s postižením řeší, je velmi důvěrné, intimní a chráněno mlčenlivostí. Přesto se různými způsoby
(dotazníky, rozhovory) snažíme zjišťovat, jak jsou rodiny se službami EDY
spokojeny, co by třeba chtěly jinak a lépe. Obecně od rodičů slyšíme,
že je pro ně hodně důležité mluvit s lidmi, kteří pro ně mají pochopení
a vyslechnou je, kteří jejich dítě berou jako dítě, a ne jako diagnózu; ale
zároveň očekávají k tomu také vysokou profesionalitu, schopnost poradkyň nahlížet stav dítěte a navrhovat možnosti, jak jeho vývoj posunout
dále.
Zajímá nás i názor veřejnosti na EDU a jak ho vidí ti, kteří naši péči
přímo nepotřebují, ale vědí o ní. A tak jsme se na EDU poptali a zde vám
nabízíme několik odpovědí.
Petra Mžourková, ředitelka

Jana Plodková,
herečka,
patronka EDY
EDU podporuji, protože pomáhá rodinám s dětmi s postižením
v opravdu těžkých
chvílích. Poradkyně pomáhají rodičům naučit se pracovat s dítětem, půjčují jim hračky
i rehabilitační pomůcky, doprovázejí
rodiče k doktorům a pomáhají jim vyřídit další potřebné věci. Jsou tak nablízku těm, kdo si zrovna nevědí rady
ve složité situaci. A za to si EDY moc
vážím. Snímek Markéta Navrátilová
Markéta Kafková,
zdravotní sestra,
pravidelná
dárkyně EDY
EDA a jeho raná
péče vytváří prostor pro lidi dobré vůle, kteří svou
pomocí chtějí zlepšit kvalitu života druhým. EDA pomáhá rodinám, ve kterých jsou děti nejen bezbranné, ale i handicapované.
Propojuje odborníky a rodiče, na počátku třeba neznalé, zato ochotné
pro své dítě něco obětovat a dát mu
to nejlepší možné. Napomáhá od počátku, hned po narození, přináší pomoc a podporu tam, kde se rodina se
svou těžkou situací teprve vyrovnává.
Dětem s postižením přináší do života
nové impulsy a podněty a tím, že je
rozvíjí v rámci možného, jim ukazuje
svět barevnější a přívětivější.
P. Jan Houkal,
kněz
EDOVI důvěřuji.
Znám dobře některé dlouholeté pracovnice této
organizace, které
pracují jako poradkyně. A protože důvěřuji jim, důvěřoval bych i celé organizaci. Kéž Bůh pomáhá jejich
práci.

Yvona Lucká,
psycholožka
a psychoterapeutka
Mám radost, že je
za kým poslat potřebnou ro dinu
s jistotou, že o ni
bude náležitě pečováno. A že bude provázena nejen
profesionálně, ale i lidsky.
Alena Kruisová,
bývalá klientská
maminka rané
péče EDA
Spolupráce s ranou péčí nám pomohla včas řešit
mnohé problémy,
které nás jako rodinu s malým postiženým děckem zaskočily. Dala nám pocit, že se dá vše
zvládnout, pomohla nám získat sebevědomí, že i rodina s postiženým dítětem může žít hezký život. V mnoha ohledech jiný, ale hezký. Pomohla
nám, aby těch oblastí, kde je náš život odlišný, bylo co nejméně. S ranou péčí mám pocit, že jsme nic nezanedbali, že to prostě nešlo udělat
o moc lépe. A to k životu potřebuji.
Manželé Marta
Drastíková
a Radúz Mácha,
baletka a herec
EDA pomáhá rodinám podpořit
vývoj dětí v jejich
domácím prostředí, což je pro děti
důležité. Je dobré a užitečné, že EDA
má také krizovou telefonickou linku,
kam se mohou obrátit členové rodiny o radu, když se dozví závažnou
diagnózu dítěte nebo se musí vypořádat s následky těžkého úrazu. Jsme
rádi, že jsme měli možnost poznat se
s některými pracovníky organizace
a dozvědět se o jejich práci pro rodiče s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

Irena Mácová,
speciální
pedagožka,
Křesťanská
pedagogicko-psychologická
poradna
Dojíždění do domácností je významný bonus. Předejde se tak únavě
dítěte, která se u něj při cestování nevyhnutelně projeví, a poradkyně má
možnost vidět dítě v prostředí, na které je zvyklé a kde není stresováno nezvyklými podněty. Návštěva v rodině

umožní lépe „ušít“ službu na míru, přizpůsobit se možnostem rodiny, vše si
hned vyzkoušet. Napadá mě ještě jeden bonus domácí návštěvy. I když se
třeba v mé profesi snažíme, aby prostředí poraden bylo přívětivé, neformální a ke klientům co nejvstřícnější,
jsme často přijímáni s odstupem. Jako
někdo, kdo rozhoduje, komu je třeba
se podřídit. Při domácí návštěvě je situace jiná, rodiče se na domácí půdě
cítí jistější. A to je to, co potřebujeme
– kompetentní sebejisté rodiče, kteří budou v péči o dítě rovnocennými
(pmo)
partnery.
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Dárce EDY nebývá bohatý, ale radostný
Mezi dárci, kteří podporují neziskovou
organizaci EDA, lze nalézt nadace, firmy
nebo instituce. Jsou však mezi nimi i lidé,
kteří nedisponují velkým majetkem ani
vysokými příjmy. Bydlí v paneláku a nad
rodinným rozpočtem musejí dost přemýšlet. K sponzorům EDY patří i rodina se dvěma
dětmi, od níž dostává EDA už čtyři roky každý měsíc
dvě stě korun. Vyptávali jsme se MARKÉTY
SCHAEFEROVÉ.
Proč jste začali podporovat EDU – navíc pravidelně?
Když jsme začali s manželem vydělávat, řekli jsme si, že by bylo dobré věnovat peníze i těm, kteří je potřebují o něco víc než my. V životě se nám

mnohokrát potvrdilo, že když něco
s dobrými úmysly věnujeme, chybět
nám to nebude. Možnost přispívat
menší částkou, ale pravidelně nám
při naší finanční situaci přišla nejlepší, protože se lépe zapracuje do rodin-

ného rozpočtu – a taky v EDOVI vědí,
s čím mohou počí tat.
Proč jste si ze všech neziskových
organizací vybrali právě EDU?
Je to srdeční záležitost, protože jsem
tam byla na praxi už jako mladá studentka. Jela jsem s rodinami na týdenní pobyt jako vedoucí skupinky
sourozenců a zažila poradkyně rané
péče přímo při práci s rodiči a dětmi.
Jsou to profíci a ohromně mi seděla
atmosféra v týmu, otevřenost vůči klientům. Dobrovolničila jsem tam pak
častěji a osobní kontakt s klientskými
rodinami mi toho hodně dal.
Máte k tématu dětí s postižením
blízko profesně?
Jsem učitelka a díky kontaktu s EDOU
jsem se začala zabývat integrací dětí
se zrakovým postižením do běžných
škol. Při mateřské se tomu hodně vě-

nuji – momentálně pracuji v Asociaci
rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých ČR. Mám poměrně dost
zkušeností ze skautského střediska
Blaník. Už když jsem byla malá, byla
v našem oddíle slečna s mentálním
postižením; později i nevidomá
dívka a další děti, které potřebovaly
speciální zacházení.
Zajímá vás, jak je s vašimi
dary nakládáno?
Nijak podrobně to nesledujeme, nicméně můžeme nahlížet na transparentní účet i do podrobných výročních
zpráv. Čas od času rádi slyšíme, jak se
EDOVI daří, když se o něm můžeme
někde dočíst. Máme ale s organizací
tak dlouhou a výbornou osobní zkušenost, že důvěřujeme tomu, že jsou
peníze využity s nejlepším vědomím
JANA JEŽKOVÁ
a svědomím.
Snímek Jan Schaefer

