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V rámci této rubriky představujeme spolek Péče bez 
překážek, který jsme tak úplně nenavštívili, ale od 
počátků sledujeme jeho činnost a jsme „v kontaktu“. 
Pro naše klientské rodiny také s oblibou využíváme 
různé nabídky spolku (např. webináře či poradenství 
s fyzioterapeutkou). Doptali jsme na počátky jeho čin-
nosti, ale i na současnost.  

V rozhovoru se opět objevuje zhmotnění reality: Bez 
rodičů dětí se speciálními potřebami „to“ nejde, jsou 
hnacím motorem veškerého vývoje v sociálních služ-
bách (nejen podporou ve vývoji vlastních dětí), bez 
nich (a speciálních pedagogů) by kdysi těžko vznikla  
samotná raná péče. S přispěním rodičů se derou na 
„světlo světa“ další sociální služby, například díky Péči 
bez překážek bohatší nabídka odlehčovacích služeb, 
dále Homesharing Dětí úplňku.  

Občas slýcháme otázku: Co bude, až nebudeme mít 
ranou péči, kdo se o nás „postará“, kdo nám poradí, 
kdo nás bude podporovat, jaká je návaznost v systému 
sociálních služeb? Není… a bez vyjádření a jasné ob-
hajoby potřebnosti těchto služeb a vytrvalosti zúčast-
něných by ani nevznikala. Bez aktivních rodičů a za-
pálených lidí pro věc to opravdu nejde… 

Organizace Péče bez překážek vznikla z volného 
uskupení maminek, které se znaly přes ranou pé-
či, později se k nim přidali i další rodiče.  

Né kolik lét jsmé sé pravidélné  sčha žély u ka vy a sdí -
lély kaž dodénní  starosti i radosti ty kají čí  sé (néjén) 
nas ičh dé tí  sé ždravotní m žnévy hodné ní m. Jak dé ti 
rostly, sta lé č asté ji sé v nas ičh hovoréčh objévovalo 
té ma čhybé jí čí čh odléhč ovačí čh služ éb. Z légračé 
jsmé débaty č asto konč ily vé tou: „My si to snad bu-
démé musét žalož it samy.“ Byla to tročhu nadsa žka, 
alé jak č as bé ž él a por a d nič sé nédé lo (ž a dné  služ by 
névžnikly a ani sé nikdé némluvilo o tom, ž é by mé ly 
vžniknout), tak na m postupné  žač alo dočha žét, ž é 
situačé sé sama od sébé asi néžmé ní  a ž é pokud né -
jakou žmé nu čhčémé, budémé pro to musét žač í t né -
čo dé lat.  

Jak jste se do toho pustili, jak jste získali první 
granty?  

(Tady měníme rod, protože víme, že za spolkem stojí 
také mnoho mužů, kteří se aktivně věnují podpoře je-
ho činnosti.) 

 

Na konči lé ta 2017 vyhla sil Nadač ní  fond AVAST (od 
1. 1. 2021 ABAKUS nadač ní  fond) grantovou vy žvu 
pro své pomočné  rodič ovské  skupiny, ktéra  byla jako 
s ita  na m pr í mo na mí ru. Napsali jsmé projékt žamé -
r ény  na vytvor éní  informač ní ho wébu pro rodič é dé -
tí  s postiž éní m a na žmapova ní  odléhč ovačí čh slu-
ž éb. Néč ékali jsmé, ž é byčhom mohli uspé t, alé stalo 
sé a grant jsmé dostali.  

 

Jak jste si představovali, že budete fungovat jako 
organizace, co bylo vaším cílem?  

Pr i psaní  grantu jsmé vu béč nér és ili, čo budé na slé-
dovat a jak budémé fungovat jako organižačé. Tro-
čhu naivné  jsmé si mysléli, ž é žalož éní m spolku sé 
nič moč néžmé ní . Z é sé da l budémé sčha žét „u kafé“ 
jako dosud, jén mož na  č asté ji a s konkré tní  pr édsta-
vou, čo sé budé r és it. Hlavné  jsmé sé té s ili, ž é konéč -
né  žač némé réaližovat vé či, o ktéry čh jsmé do té  do-
by jén mluvili.  

Čhté li jsmé ža prvé  wéb, kdé by péč ují čí  rodič é nas li 

na jédnom mí sté  vs éčhny potr ébné  informačé  

a mohli sdí lét své  žkus énosti žé ž ivota s dí té tém  

s postiž éní m a ža druhé  dostupné  odléhč ovačí  služ -

by, kam byčhom mohli s du vé rou své r it nas é dé ti. 

Také  jsmé čhté li podporovat péč ují čí  rodič é, aby sé 

jim lé pé péč ovalo. A to néjén o své  dí té  sé ždravot-

ní m žnévy hodné ní m, alé také  o sébé. 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

PÉČE BEZ PŘEKÁŽEK 
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Koncem roku 2017 jste tedy založili rodičovský 
spolek Péče bez překážek. Co se událo potom? 

Réalita byla samožr éjmé  slož ité js í , néž  jsmé č ékali,  
a č asto jsmé byli pr ékvapéní , kolik č asu a énérgié 
na s sta lo r és éní  žda nlivé  jédnodučhy čh ža léž itostí . 
První  rok (2018) jsmé pr ipravovali wéb, dos lo k č a s-
téč né  obmé né  ty mu, uč ili jsmé sé, jak spoléč né  fun-
govat, když  ma  kaž da  rodina tročhu jiny  réž im  
a osobné  sé vidí mé jén žr í dka – to jé pročés, ktéry  
probí ha  vlastné  dosud. V první m ročé také  né kolik  
ž na s navs té vovalo kurž Sebeobhájci lidí s postižením, 
ktéry  byl žčéla ža sadní  pro dals í  smé r ova ní  nas í  č in-
nosti. Od žač a tku jsmé vé dé li, ž é čhčémé dostupné  
odléhč ovačí  služ by, alé až  ténto kurž dal nas ému 
pr émí ta ní  jasné js í  obrysy a strukturu.  

Na jar é 2019 jsmé réaližovali vy žkum o dostupnosti 
odléhč ovačí čh služ éb. Sé ží skany mi daty jsmé néjpr-
vé oslovili Ministérstvo pra čé a sočia lní čh vé čí , alé 
pak jsmé dospé li k ža vé ru, ž é v nas ém pr í padé  budé 
éféktivné js í  soustr édit sé pr í mo na praž sky  magis-
tra t. Nava žali jsmé proto spolupra či s ty mém praž -
ské  radní  pro sočia lní  oblast, Mgr. Milény Johnové . 
Tak žač ala nas é aktivní  advokač ní  č innost, v ra mči 
ktéré  lobbujémé ža dostupné  odléhč ovačí  služ by.  

Co nyní Péče bez překážek dělá a jaké máte plány 
do budoucna? 

Asi néjvé ts í  č a st nas í  č innosti sé toč í  kolém advo-
kačních aktivit – snaž í mé sé aktivné  ovlivn ovat si-
tuači kolém vžniku novy čh odléhč ovačí čh služ éb 

v Pražé. Čhodí mé na prohlí dky vytipovany čh prostor 
pro odléhč ovačí  služ by, komunikujémé s politiky  
a u r édní ky a sé sta vají čí mi i budoučí mi poskytovaté-
li odléhč ovačí čh služ éb. Né ktéré  nas é č lénky jsou 
žapojéné  do pračovní čh skupin na u rovni magistra tu 
i v mé stsky čh č a stéčh, kdé ž ijí , a snaž í  sé, aby potr é-
by rodin dé tí  s postiž éní m byly žohlédné ny vé stra-
tégičky čh dokuméntéčh. 

Kromé  advokač ní  č innosti nabí ží mé péč ují čí m rodi-
č u m kurzy a semináře, napr í klad kurž kinéstétičké  
mobiližačé, kdé sé rodič é uč í , jak manipulovat s né-
pohyblivy m dí té tém (jak ho polohovat, pr émisťo-
vat), aby néublí ž ili sobé  ani jému.  

V néposlédní  r adé  organižujémé také  plavání pro 
děti s postižením a od létos ní ho roku nabí ží mé na 
wébu mož nost individuálního online poradenství 
s fyzioterapeutkou, ktéra  ma  dlouholétou praxi  
s dé tmi sé ždravotní m žnévy hodné ní m a naví č jé sa-
ma matkou dí té té s DMO. 

Pla ny spolku jsou hodné  ovlivné né  nas imi oméžény -
mi č asovy mi mož nostmi, takž é sé soustr édí mé na 
r és éní  problé mu , sé ktéry mi ma mé osobní  žkus énost 
a ktéré  na s néjví č pa lí . Vžhlédém k vé ku nas ičh dé tí  
žač némé pomé rné  bržy r és it problématiku osamo-
statn ova ní  dé tí  sé ždravotní m žnévy hodné ní m a na-
bí dku sočia lní čh služ éb pro mladé  dospé lé . Už  téď 
mapujémé situači v dénní čh stačiona r í čh pro dé ti  
s postiž éní m po ukonč éní  povinné  s kolní  dočha žky. 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 
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Máte v rámci spolku nějak specificky rozděleny 
role? 

Na žač a tku jsmé dé lali ví čémé né  vs ičhni vs éčhno.  
V pru bé hu č asu sé to vs ak vykrystaližovalo ž č a sti 
podlé toho, čo bylo potr éba, a ž č a sti podlé osobní čh 
préférénčí  kaž dé ho ž na s (advokačié, spra va wébu  
a sočia lní čh sí tí , fundraising, organižova ní  kuržu , 
psaní  grantu  atd.) Sta lé sé vs ak snaž í mé o to, aby 
jédnotlivé  aktivity nébyly ža vislé  jén na jédnom č lo-
vé ku a byla mož na  žastupitélnost v pr í padé , ž é dí té  
onémoční  nébo nastané jina  néoč éka vana  situačé  
v rodiné . Uvé domujémé si, ž é spoléč né  doka ž émé 
mnohém ví č, néž  kdybyčhom lobbovali ža vžnik od-
léhč ovačí čh služ éb jako jédnotlivči. Takto ma mé  
s ky m sdí lét dí lč í  u spé čhy i prohry, ma mé sé na koho 
obra tit, když  potr ébujémé poradit nébo pomočt, pr í -
padné  když  jé potr éba si roždé lit pra či – žkra tka na 
to néjsmé sami. 

Nyní vím, že se hodně věnujete tématu odlehčova-
cích služeb. Kdy se objevilo a v čem vidíte jeho dů-
ležitost? 

Jak už  bylo r éč éno vy s é, nédostaték odléhč ovačí čh 
služ éb byl impulsém pro žalož éní  nas ého spolku.  
Z vlastní  žkus énosti i ž mnoha vy žkumu  ví mé, ž é 
dlouhodoba  pé č é o dí té  s té ž ky m ždravotní m žnévy -
hodné ní m jé na roč na  a vyč érpa vají čí . Béž pravidél-
né ho odpoč inku dočha ží  u péč ují čí čh osob ryčhléji  
k psyčhičké mu i fyžičké mu vyhor éní . A jak sé posta-
ra m o své  léž í čí  dí té , když  sama budu mí t ždravotní  
problé my? Ja  pr éčé néčhči, aby mojé milované  dí té  

skonč ilo v né jaké m vélkokapačitní m u stavu! Proto jé 
du léž ité  myslét na to, ž é jé potr éba sé v pé č i o dí té  
vystr í dat. Ať už  mi pomu ž é né kdo ž rodiny, osloví m 
né koho žé žna my čh č i sousédu  nébo ma m s té stí   
a najdu vyhovují čí  odléhč ovačí  služ bu.  

Na druhé  strané  éxistujé jés té  jédén pa dny  du vod, 
proč  dí té  s postiž éní m od rané ho vé ku žvykat na to, 
ž é o né j péč ujé i né kdo jiny  néž  matka (nébo néjbliž -
s í  pr í bužní ). Jdé o sočialižači dí té té. U ždravy čh dé tí  
sé to vé ts inou dé jé žčéla automatičky – dí ky s kolčé, 
s kolé, volnoč asovy m aktivita m, létní m ta boru m 
apod. Alé pro dé ti s postiž éní m jé nabí dka takovy čh 
aktivit vélmi oméžéna , a tak v pru bé hu č asu dočha ží  
spí s  ké sta lé silné js í  fixači dí té té na matku (péč ují čí  
osobu) a obra čéné .  

 Před nějakou dobou jste vytipovali konkrétní pro-
stor Prahy 10, který se přetváří z nebytového na 
bytový, spolupracujete s magistrátem na přípravě 
odlehčovací služby pro děti. Kde jste brali inspira-
ci? Co bude dál? 

Tročhu byčh to upr ésnila. Néma mé ambičé a ani né-
ní  v nas ičh sila čh hlédat vhodné  prostory pro posky-
tova ní  odléhč ovačí čh služ éb. To jé u loha magistra tu 
a jédnotlivy čh mé stsky čh č a stí , protož é oni mají  néj-
léps í  pr éhléd o vhodny čh némovitostéčh vé své  
spra vé . My „jén“ préžéntujémé potr éby rodin dé tí   
s postiž éní m a snaž í mé sé, aby byly žohlédn ova ny 
pr i pla nova ní  rožvojé sí té  sočia lní čh služ éb i pr i 
vžniku novy čh služ éb. 

 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 
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O ža mé ru otévr í t odléhč ovačí  služ bu na Pražé 10 
jsmé sé ofičia lné  dožvé dé li v lé té  2019 na sčhu žčé  
s praž skou radní  Mgr. Milénou Johnovou. Podlé pla -
nu mé la nova  odléhč ovačí  žač í t fungovat již  v ročé 
2020. To sé alé néstalo. Končém roku 2020 jsmé 
proto opakované  kontaktovali ža stupčé Prahy 10  
i magistra tu s dotažém, proč  sé otévr éní  odléhč ovačí  
služ by tak oddalujé, a nakonéč jsmé žjistili, ž é pro-
blé m jé v roždí lny čh na žoréčh na nutnost rékolauda-
čé prostor ž nébytovy čh na bytové . K ža sadní mu po-
sunu dos lo žač a tkém roku 2021, kdy sé nas ému 
spolku podar ilo ží skat pra vní  stanovisko, ktéré  jéd-
nožnač né  potvržujé nutnost rékolaudačé prostor na 
bytové . Na slédné  jsmé iničiovali sčhu žku vs éčh ža-
pojény čh subjéktu  (MHMP, Praha 10 i DČ Paprsék), 
kdé sé r és ily již  žčéla konkré tní  kroky, ktéré  mé ly 
vé st k čo néjryčhléjs í mu otévr éní  služ by. 

V č érvénči 2021 probé hla u vodní  sčhu žka paní  r édi-
télky DČ Paprsék sé ža jémči o služ bu ž r ad rodič u  
dé tí  s postiž éní m. Od ža r í  2021 mé ly žač í t probí hat 
individua lní  sčhu žky sé ža jémči o služ bu. Otévr éní  
pobytové  odléhč ovačí  služ by bylo v pla nu v térmí nu 
r í jén/listopad 2021. Bohuž él jsmé sé končém srpna 
dožvé dé li, ž é rékolaudačé sé ž téčhničky čh du vodu  
opé t odsouva … 

Paní  r éditélka DČ Paprsék sé vs ak domluvila s MČ  
Praha 10 na prona jmu prostor vé sta vají čí m stavu  
a otévr é v né m sé svy m ty mém odléhč ovačí  služ bu  
v ambulantní  formé . 

Co to přesně znamená, že bude služba dočasně po-
skytována jako ambulantní? 

Odléhč ovačí  služ ba mu ž é fungovat v ru žny čh for-
ma čh: ambulantní  (o dí té  s postiž éní m sé postara  
ty m pračovní ku  v prostoru, ktéry  jé k tomu užpu so-
bény , alé béž mož nosti pr éspa ní ), pobytova  (pé č é  

o dí té  vč étné  pr éspa ní ) a téré nní  (pračovní k dočha ží  
pr í mo k va m domu  a péč ujé o dí té  tam). 

To, ž é budé odléhč ovačí  služ ba v Pražé 10 néjdr í vé 
poskytova na jako ambulantní , žnaména , ž é budé 
fungovat jén pr és dén, béž mož nosti pr éspa ní .  

Néní  to idéa lní  stav podlé nas ičh pr édstav. Na dru-
hou stranu jé k dispožiči né kolikamé sí č ní  období , 
ktéré  mohou rodič é využ í t pro postupnou adaptači 
dí té té na nové  prostr édí  a na vža jémné  séžna méní  
dí té té a pérsona lu odléhč ovačí  služ by.    

Kdy se odlehčovací služba spustí a jak bude fungo-
vat? 

V souč asné  dobé  to vypada , ž é by mohla by t otévr é-
na od listopadu 2021 a budé fungovat néjén vé vs éd-
ní  dny, alé i o ví kéndéčh. Rodič é, ktér í  by čhté li mí t  
o služ bé  aktua lní  informačé, mohou slédovat buď 
wéb www.péčé-béž-prékažék.čž a fb stra nku nas ého 
spolku www.fačébook.čom/péčé.béž.prékažék nébo 
sé mohou obračét pr í mo na DČ Paprsék. 

Co byste ještě na závěr chtěli  ostatním rodičům 
dětí s postižením sdělit? 

Pečujte o sebe, ať zvládnete dlouhodobě pečovat 
o své dítě! Setkávejte se s ostatními pečujícími 
rodiči. A když to situace v rodině jen trochu 
umožní, zajímejte se o dostupnost a kvalitu soci-
álních služeb, které potřebujete. Situace ve vaší 
obci se pravděpodobně sama od sebe nezlepší – 
je třeba být aktivní. 

Děkujeme za milý rozhovor! 

Za tým spolku Péče bez překážek odpovídala         
Magdaléna Tomášková,  

ptala se Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

https://www.pece-bez-prekazek.cz
https://www.facebook.com/pece.bez.prekazek

