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Anotace: 

 Bakalářská práce se zabývá posláním a činností nestátních neziskových organizací 

(dále NNO), jejich úlohou, pomocí a nabídkou při práci s rodinami s dítětem se zdravotním 

postižením.  V teoretické části se věnuje vysvětlením pojmů rodina, zdravotní postižení, 

NNO jeho historií a strukturou. Praktická část šetří ze vzorku respondentů profil současné 

rodiny se zdravotně postiženým dítětem, jejich potřeby a spolupráce s institucemi jako jsou 

především NNO. Závěrem je vyhodnocení praktického přínosu NNO  a mapování 

neuspokojených potřeb rodin se zdravotně postiženým dítětem s návrhem na zlepšení 

činnosti a spolupráce s NNO. 

Klíčová slova: 

 Zdravotní postižení, rodina, dítě, nestátní nezisková organizace, NNO, sociální 

služby, syndrom vyhoření, respitní péče 

 

 

Annotation: 

The bachelor thesis deals with the mission and activities of non-governmental non-profit 

organizations (NGOs), their role, help and offer in working with families with children 

with disabilities. In the theoretical part it explains the terms of family, disability, NGO 

with its history and structure. The practical part examines the profile of a sample of 

respondents of a present family with a disabled child, their needs and cooperation with 

institutions especially with NGOs. 

Finally it presents the practical contribution of NGOs and surveys the unmet needs of 

families with a disabled child and outlines suggestions on how to improve the work and 

cooperation with NGOs. 

Keywords: 

Disability, family, child, non-governmental non-profit organization, NGO, social services, 

burnout syndrome, respite care 
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ÚVOD 

 Téma pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala z více důvodů. Především to bylo 

dáno tím, že pracuji v nestátní neziskové organizaci Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., která pod sebou zastřešuje mnoho klubů (pobočných spolků) 

po celé republice. Nabízejí různé volnočasové aktivity, poradenství, informace a 

vzdělávací kurzy pro rodiny a pro pečující osoby. Poskytují však i sociální služby pro 

rodiny s dětmi se zdravotním postižením. K tématu mě též přivedl fakt, že i já sama mám 

zdravotní znevýhodnění. A i moje rodina se potýkala s otázkou jak to zvládnout, kam pro 

radu a jak vše bude fungovat dál. Mým rodičům tenkrát pomohla dětská obvodní lékařka, 

která tehdy úplně náhodou měla ve své péči děti, jejichž jeden z rodičů má zdravotní 

znevýhodnění. Stala se tak tou první podanou rukou, která nás provedla vším co je potřeba, 

co je možné, na co nezapomenout a čeho se nebát. Taky naši rodinu dovedla ke klubu, s 

kterým doposud nadále úzce spolupracujeme. Nejdříve jako uživatelé, a po té jako ti, kteří 

se snaží pomáhat ostatním. Psala se 80. léta 20. století.  

 Nesmíme ovšem zapomenout na ty, kteří se rozhodli o svého blízkého se 

zdravotním postižením starat sami. Jim v dnešní době pomáhá spousta nestátních 

neziskových organizací (dále jen NNO), které napomáhají státu a v některých oblastech 

jim i supluje činnost v sociální sféře. Jedná se o organizace, které se buď specializují na 

určitý druh postižení, či na věkovou skupinu. Organizace, které pomáhají rodinám od 

raného věku dítěte do povinné školní docházky. Nebo naopak takové organizace, které se 

pro změnu snaží pomoci dospělému jedinci začlenit se a osamostatnit se ve společnosti 

nebo mu najít vhodnou práci.   

Nesmíme ale ani opomenout samotné pečovatele. Také si zaslouží naši pozornost a 

hlavně náš obdiv. Jsou to ti, kteří tráví dlouhý čas s jedincem, který v některých případech 

potřebuje i čtyřiadvaceti hodinovou péči.  

 Tato práce představuje základní náplň NNO a jejich pomoc pro rodinu s dítětem se 

zdravotním postižením. Zabývá se tím, jak vlastně taková rodina vypadá, jak se vyrovná 

s danou situací apod. Dále popisuje funkci a nabídku NNO. Částí bakalářské práce je 

zjišťování, zdali je dostatek služeb pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením. V jaké 

míře rodiny tyto sociální služby využívají, a čeho se rodiny s dítětem se zdravotním 

postižením domáhají, co jim chybí. A naopak, čeho je nadbytek. Výzkum se též zabývá 
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tím, kdo další se podílí na pomoci při péči o jedince se zdravotním postižením. Tedy 

sourozenci, prarodiče, další širší rodina a okolí. Hlavním cílem je zjistit, jak rodinám 

s dítětem se zdravotním postižením pomohly NNO v jejich běžném životě.    
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1 RODINA 

1.1 Vymezení pojmu 

 Rodina je označována jako solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, 

příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí. „Rodina tvoří základ státu, 

odolává všem změnám, poskytuje útočiště v nepohodě, vytváří privátní prostor, brání 

společenský systém před chaosem a zhroucením“ (Možný, 2002, str. 13). Dospělí členové 

této skupiny jsou odpovědni za výchovu dětí. Definice rodiny je rozdělena podle dvou 

hledisek. Ze stanoviska rodičů jde o rodinu prokreační, z pohledu dětí o rodinu orientační. 

Další a známější definice vymezující rodinu je prostřednictvím jejích funkcí: funkce 

reprodukční, sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně psychologické a 

emocionální. Jednotná definice rodiny není zakotvena jak v občanském zákoníku, tak ani 

v právním řádu, a každý obor si vymezuje definici ke svým potřebám. Za tradiční rodinu, 

uvádí Možný (2008) ve své publikaci, manželský pár s dítětem. Matoušek (2014, str. 17) 

popisuje rodinu jako společenskou instituci: „Rodina je univerzální fenomén všech 

lidských společenství. Struktura a fungování rodiny přímo souvisí s tím, jak je 

strukturována a jak funguje společnost“. Rodina procházela a stále prochází během 

dlouhých let určitým vývojem. Její vývoj vedl skrze tradiční rodiny přes moderní na 

postmoderní. Matějček (1999) uvádí, že rodina patří mezi nejstarší lidskou společenskou 

instituci. Rodina nevznikla jen z pohlavního pudu, vedoucí k rozmnožování a k plození 

potomků daného živočišného druhu. Ale hlavní důvody vedly k ochraně svých jedinců, 

také je vzdělávat, a nakonec je připravit na budoucí život. „Jednotkou středověké 

společnosti byla rodina, ve společnosti moderní je jí jednotlivec… pohyb pokrokových 

společností byl až dosud pohybem od statusu k smlouvě.“ (Henry Sumner Maine, 1861 in 

Možný, 2011, str. 32) 

 Na rodinu též nahlížíme jako na malou sociální skupinu. Základní charakteristikou 

této skupiny je vzájemná součinnost všech jejich jednotlivých členů. Ty jsou navzájem 

spjati řadou vztahů. Přední místo v rodině dnes zaujímají vztahy citové. Každý člen rodiny, 

kojenci počínaje a prababičkami konče, je nezaměnitelnou osobností. Kdokoliv je svým 

způsobem jedinečný, originální, svébytný, a tím je i rodina, kterou tvoří, také 

individuálním, osobitým, neopakovatelným společenským a sociálním organismem.  
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1.2 Rodina jako systém 

 Dalším výrazem, který je spojen s rodinou, je slovo systém. Pojem rodina jako 

systém zaznívá v oborech, kterými jsou například: psychologie, sociologie a pedagogika. 

Tento termín je hlavně určen pro ty, kteří s rodinou pracují. Jedná se převážně o 

pracovníky v poradenských službách. Ale hlavní snahou pracovníků je, aby se rodina 

naučila pomáhat si sama. „Představa rodiny jakožto systému se zakládá na jednoduchém a 

dobře ověřeném poznatku: Prvky neboli elementy systému netvoří jednotliví lidé sami o 

sobě, nýbrž lidé ve vzájemných vztazích a ve vzájemné součinnosti. Systém je tedy něco víc 

než pouhý součet jeho prvků. Má svůj vývoj, svou životní dynamiku.“ (Matějček, 1994, str. 

47). Podstatnou vlastností ideálních systémů je, že do jejich programu je už zabudována 

schopnost sebe-záchovy a sebe-opravy. I rodinný systém oslabený, zatížený nebo ohrožený 

nějakou krizí či komplikací má snahu obnovit svojí normální funkci. Tedy „spravit se“, 

někdy i za cenu určitých obětí. Hlavně si dát pozor na to, aby tyto oběti neznamenaly ztrátu 

některého člena nebo celého podsystému.  

Nesmí se zapomenout, že rodina spadá i do širšího společenského systému. 

K tomuto systému patří příbuzenstvo, přátelé, sousedi a všichni ostatní, kdo je s rodinou 

blíže spjatý a společně se stýkají.  
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2 RODINA S DÍTĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Matějček (1986) uvádí, že podle psychologických výzkumů není nějaká zvláštní 

psychologie dětí se zdravotním postižením. Ty se vyvíjejí podle stejných psychologických 

norem jako děti bez postižení. Jejich základní duševní potřeby jsou stejné. Jen zvláštní, jiná 

a snad i složitá bývá jejich životní situace. „Není ani nějaká zvláštní psychologie rodiny 

s postiženým dítětem. Také zde však platí, že víceméně zvláštní je postavení takové rodiny 

ve společnosti a vůči společnosti.“ (Matějček, 1986, str. 279) 

„Kvalita manželství a opora partnera je jedním z nejvýznamnějších sociálních 

faktorů, které ovlivňují zvládaní zátěže spojené narozením postiženého dítěte“ (Vágnerová, 

Strnadová, Krejčová, 2009). Jak dále autorky uvádějí, oba rodiče nejsou starostí o dítě 

s postižením zatíženi stejnou měrou. Jejich role se zásadně liší, někdy přetrvávají dlouho, 

v horších případech celý život. Výchovnou roli většinou přebírá matka. A pak jsou role 

v rodině s dítětem se zdravotním postižením stejné jako v předchozích situacích. Matka se 

stará o děti a domácnost, a otec zajišťuje domácnost z hlediska ekonomie. V některých 

případech se otec zapojí do výchovy a péči o děti. 

Jak již bylo uvedeno, na rodinu pohlížíme jako na malou sociální skupinu. A ani 

jinak tomu není u rodiny s dítětem se zdravotním postižením. Obě rodiny mají stejné 

psychologické charakteristiky. Ale u rodiny s dítětem se zdravotním postižením může 

snáze dojít k ohrožení její vnitřní soudružnosti. „Rodiče  dítěte se zdravotním postižením 

někdy mluví o tom, že pro přijetí skutečného dítěte bylo nutné nechat „zemřít“ svou 

představu o zdravém dítěti“ (Matoušek O., Pazlarová H. a kol., 2014, str. 99). Často se u 

takové rodiny vyskytuje vnitřní rozvrat či se dokonce může rozpadnout. U některých 

postižení, která potřebují a vyžadují trvalou péči, jako například u malých dětí, představují 

pečovatelskou přítěž pro kohokoliv, kdo o tyto postižené pečuje. Pokud o toto dítě pečují 

sami rodiče, přebírají většinou na sebe i další role. Mezi ně můžeme zařadit zdravotníka, 

asistenta a rehabilitačního pracovníka.  

Vančura (in Matoušek O., Pazlarová H. a kol., 2014) nazývá dítě se zdravotním 

postižením jakýmsi katalyzátorem. Ten pak dobré a fungující manželství upevní a posílí, a 

rodinu již dříve nefunkční dále rozkládá.   

Jak uvádí autor (Matějček, 1986) je zde několik činitelů, které ovlivňují a 

zdůrazňují individualitu jednotlivého rodinného organismu. 
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1. Postoj vychovatelů – zde se pojednává o tom, jak vychovatelé dítěti 

zprostředkují a zpracují informace. Mluvíme o takových informacích, které se k 

dítěti dostávají skrz média a hovoří o normách, kráse, světové špičkové 

dovednosti (například ve sportu) a všech možných ideálech. Aby se předcházelo 

u těchto dětí k méněcennosti, proto je právě důležitá interpretace těchto norem 

vychovatelem. Do jisté míry zde hrají roli i další činitelé a to například vzdělání 

jednotlivých členů rodiny, příjem rodiny, postavení členů v rodině aj. 

2. Věk dítěte – zde má autor namysli věkovou úroveň jedince, v době kdy bylo 

postiženo, nebo v jakou dobu rodiče zjistili, že má jejich dítě nějaký defekt. 

Jinak vývoj bude probíhat od narození, kdy zjistíme, že dítě má zdravotní 

postižení a jinak bude pokračovat, přijde-li postižení v pozdějším věku. „V 

podstatě jde říct, že dítě postižené odmalička se spíše může „křivit“, kdežto 

defekt získaný později může postiženého „lámat“.“ (Matějček1986, str. 281) To 

samé platí o rodině. I zde pro ni hraje velikou roli, v jakém období dítě přišlo 

k postižení. Pokud je to od raného věku, tak se s tím rodina dokáže od začátku 

vyrovnávat. A je se vším smířena. Pokud se však taková událost odehraje 

později, je rodina samozřejmě zaskočena a dalo by se říct i překvapena. Zde 

musí rodina přehodnotit veškeré své ideály a plány, které si malovala do 

budoucna. Rodina se musí adaptovat na nové podmínky. Tyto schopnosti jsou 

tak silné „jak silný je nejslabší článek rodinného společenství“. (Matějček 

1986, str. 282) Pokud nároky nejslabšího článku překročí jeho práh únosnosti, 

může se rodina stát dysfunkční. Ale může dojít i k úplnému rozpadu. 

3. Rozsah defektu – to je další z důležitých činitelů, které zde hrají roli. Dalo by 

se říct, že i nejdůležitější. Velikou mírou zde hraje druh neboli místo postižení. 

Jinak okolí a společnost vnímá defekty, které jsou nepatrně zřejmé a lze je 

přehlédnout. Jinak společnost vnímá postižení, které je hodně viditelné 

například v obličeji či horní končetiny. Dále Matějček (1986) uvádí, že dalším 

činitelem je čas. Jak dlouho postižení trvá, jeli stav stálý či se postupně 

zhoršuje. A nesmí se zapomínat na rozsah sociální. „Ptáme se, jakou 

společenskou hodnotu má postižená funkce, jak je společensky exponovaná, 

jakou odezvu v okolí budí a jak svého nositele společensky omezuje nebo činí 

nápadným“. (Matějček 1986, str. 283)  
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4. Osobnost postiženého dítěte – je to nepochybnou součástí jedince, což mu 

napomáhá začlenění v rodině a ve společnosti. Jsou zde na mysli vlastnosti 

temperamentu, rysy osobnosti a charakteristika nervového systému (dráždivost, 

citlivost, odolnost, aj.). Pojednává o tom, jak jsou do rodiny přijímány odlišně 

povahové děti (dítě klidné a jinak neklidné, usměvavé a jinak plačtivé, 

s úzkostnými stavy a jinak impulzivní). Matějček (1986) též uvádí, jak jsou pro 

okolí nesrozumitelné opožděné vývojové fáze dítěte.  

 

2. 1 Stres v rodině s dítětem se zdravotním postižením 

Jedná se o zátěž, s kterou rodiče nepočítají. Nastává situace, kdy nejdříve přijde 

stav, který výrazně naruší chod v domácnosti a pak změní postoj k světu a k jeho chápání.  

Jak říká E. Erikson (in Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009), tak člověk neustále 

v průběhu života řeší spoustu různých krizových situací.  Při střetnutí s novými problémy 

si zlepšuje a zdokonaluje své schopnosti, a průběžně mění i jeho názory na život. Takovou 

změnu do života přináší i narození dítěte se zdravotním postižením. Tato životní krize 

nemusí existenci rodiny ovlivnit pouze na začátku života dítěte, ale může probíhat po celou 

dobu života. V některých případech se může krize zastavit, utlumit a opět vyplynout na 

povrch v nějaké zátěžové situaci. Většinou se opětovně krize vrací, pokud se projednává 

situace, co bude dál s jejich potomkem, až tu nebudou. Zdravotní stav jejich dítěte může 

rodičům přinášet chronický stres. Ten v určitých vývojových fázích narůstá a v jiných 

klesá. Stabilizuje se. 

Rozsah stresu ovlivňují důležité faktory. Mezi ně patří druh a vážnost postižení, 

z kterého vyplývá míra závislosti dítěte na druhé osobě. Ke zvýšení stresu nekladně 

přispívá i to, že se k samotnému postižení přidají ještě další nemoci.  Dále stres může 

zvyšovat potřeba shánět další informace, finanční zabezpečení, požadavky na zvýšenou 

péči a pomoc širší rodiny a okolí.  

Pečující nesmí zapomenout ani sám na sebe. Protože stresy, které ho provází, 

můžou přivést i samotným pečujícím různé nemoci a zdravotní komplikace. Neúměrná a 

nekontrolovaná péče o dítě se zdravotním postižením, zjišťování veškerých informací, 

snaha být tím nejdokonalejším rodičem a partnerem, může vést k opačnému a 

nežádoucímu výsledku. Což vede k zmiňovanému zhoršenému zdravotnímu stavu. Může 
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se stát, že najednou nezvládá naplňování svých rodičovských povinností, čímž může dojít 

až k syndromu vyhoření.  

 

2.2 Vyrovnávání se s narozením dítěte se zdravotním postižením  

Každý rodič si přeje a očekává, že se mu narodí krásné a hlavně zdravé miminko. 

Dalo by se říct, že každé takové dítě má do začátku od svých rodičů naplánovanou 

budoucnost. S faktem, že místo zdravého potomka se narodí dítě se zdravotním 

postižením, je pro rodinu velikým šokem. A v ten moment veškeré naděje a plány se 

zhroutí a odplavou pryč. V tu chvíli v rodině nastává velmi složitý a komplikovaný proces. 

I ve svém okolí znám rodiny, které mají dítě a někdy i více dětí se zdravotním postižením, 

a v některých případech ještě stále v těchto rodinách probíhá vyrovnání se s tímto 

závažným faktem.   

Jako první tento proces vyrovnávání, též nazýván coping proces, uvádí Kübler-Ross 

(in Jankovský, 2001). Sice se spíše zabývá především oblastí smrtelných onemocnění. Ale 

jak je v literatuře uvedeno, lze tyto etapy použít i na vyrovnávání s příchozí situací o 

narození dítěte se zdravotním postižením, tak i u staršího jedince získané následkem po 

nemoci či úrazu. Jednotlivé fáze vyrovnání probíhá u každé rodiny individuálně v jiném 

časovém rozpětí. Každá fáze může trvat různě dlouho. 

1. Počáteční (Iniciální) šok – jedná se o silnou reakci rodičů na informaci, že se 

jim narodilo dítě s postižením. Najednou se ocitnou tváří v tvář úplně jiné 

realitě než si představovali. Zažívají hluboké zklamání. Život se jim zcela 

převrátí a oni hledají odpověď na otázku, proč právě jim se narodilo dítě s 

postižením. Nalézt v této fázi rozumnou odpověď je zcela nereálné. Je zde 

zapotřebí si uvědomit, že s fází šoku přichází i ztráta. Ztráta dokonalého světa 

snů a nadějí. 

2. Fáze popření – Popření skutečnosti, která nastala. Rodiče tuto situaci vnímají 

jako jedno velké nedorozumění. Vše berou jako celý omyl. Snaží se tuto situaci 

nepřipustit. Hledají pomoc někde jinde. Vyhledávají jiné odborníky a doufají, 

že ti jim podají lepší zprávy. K. Jupp (1999) toto označuje jako „shopping 
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around“
1
. Někteří lékaři toto jednání vnímají velice špatně. Rodiče lékařům 

vyčítají, že jim nebylo nic řečeno, vysvětleno a že nebyli dostatečně 

informováni. Některé rodiny se upínají k různým „kompenzacím“ například 

k ezoterice či náboženským postojům 

3. Fáze smlouvání – v této fázi si rodina uvědomuje a přijímá fakt toho, že jejich 

dítě má zdravotní postižení. Ale pořád doufá, že může přijít změna. Začne 

smlouvat, „obchodovat“ za výměnu čehokoliv jen aby se zdravotní stav dítěte 

zlepšil.  

4. Fáze agrese – nepříjemná fáze, kdy rodiče „kopají“ kolem sebe. Slovně 

napadají a uráží nejenom lékaře, kteří byli nositeli nepříjemné zprávy, ale i 

ostatní zdravotnický personál. Ale bohužel se tomu nevyhnou ani nejbližší. 

Někdy i takovým je samotný partner. V nejtěžších případech se taková agrese 

vztahuje i na samotné dítě.  

5. Fáze deprese – rodiče mají pocit viny. V této fázi v některých případech 

probíhá i sebeobviňování. Jsou zasaženi velkým smutkem a úzkostí. Stud, 

který je pronásleduje, je v některých případech vede k sociální izolaci.  

6. Fáze akceptace – snižuje se deprese a napětí. Přijetí dítěte berou jako výzvu a 

úkol. Berou ho takového jaký je. Se vším všudy. V rodině probíhá reorganizace 

jejich hodnot. Otevírají se okolí, světu a dalším rodinám, které se potýkají se 

stejnou situací. Z bezradných se stávají rádci pro druhé.   

Pipeková at al. (2010) dělí proces vyrovnání do pěti fází. V první fázi rodina 

prochází šokem – pocity derealizace a zmatek; dále následuje fáze popření – nic z toho 

není pravda; po té přichází fáze smutku, zlosti; úzkosti a pocity viny – hledá se nějaký 

viník, vztek na celý život, ale i na sebe samotného; po té přichází fáze rovnováhy – snižuje 

se vztek, napětí a začínají být aktivní, a ptají se, jak oni mohou pomoci; jako posledním 

stádiem je fáze reorganizace – přijímají situaci takovou jaká je, a hlavně přijímají dítě 

takové jaké je. 

                                                           
1„poptávání se kolem“ 
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Matějček (1986) například řadí proces vyrovnání pouze do tří fází. První fázi 

popisuje jako zhroucení ideálu, tíseň a beznaděj. Druhou fázi vnímá jako obranu proti 

úzkosti. A třetí fázi nazývá jako proces vyrovnání.  

Na dítě se zdravotním postižením musíme nahlížet jako na individuálnější případ 

než na dítě plně zdravé. „Rozumět mu znamená porozumět individuální sestavě a 

součinnosti příznivých a nepříznivých sil v jeho rodinném prostředí.“ (Matějček, 1986, str. 

286) 

Úplný proces vyrovnávání se s postižením vlastního dítěte by měl být zakončen„… 

přijetím dítěte takového, jaké je. Znamená to pro ně dopracovat se identity rodičů 

postiženého dítěte. Nestydět se za to, neprotestovat proti tomu, ale přijímat postižení, 

nemoc, zvláštnosti svého dítěte nikoli jako neštěstí, ale jako životní úkol.“ (Matějčka 1992, 

str. 49,50) 

Když se některým rodičům zdárně povede a projde všemi fázemi a úspěšně docílí i 

té poslední – akceptace, a přijme tedy fakt, že jejich dítě má nějaké zdravotní postižení, 

začne si vytvářet nové představy o svém potomkovi. Snaží se, aby bylo přijato zbytkem 

rodiny, společností svými dobrými schopnostmi, možnostmi a ne z pohledu jeho 

zdravotního postižení. Rodiče, kteří opravdu přijali své dítě se vším všudy, než aby 

zdůrazňovali nedostatky svého dítěte, tak se snaží vyzdvihnout jeho přednosti.    

Rodiče v průběhu let změní své postoje vůči postižení svého dítěte. Pohled na život 

berou najednou úplně jinak. Jak vypráví samotné matky: “Člověk si musí udržet čistý 

rozum. Pořád nepřemýšlet o tom, proč zrovna já, protože to k ničemu nevede.“, „Je to 

osudová záležitost a dávat vinu někomu jinýmu za určitej osud, to nikomu nepomůže a 

trápí se tím jenom on.“ (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009, str. 111) 

Nesmí se ovšem opomenout i to, že ne všichni rodiče dospějí do posledního stádia. 

Převládá v nich smutek, pocit viny či obavy o život dítěte se zdravotním postižením. 

Narození dítěte se zdravotním postižením přináší do rodiny zátěž. Ale v případě kdy se 

tuto zdravotní zprávu dozví ještě před narozením svého dítěte, tím zásadněji se změní 

rodičovské stanoviska.
2
   

                                                           
2
 O tomto velice pěkně vypovídá kniha amerického reportéra a publicisty Mitchella Zuckoffa Naia se smí 

narodit. Jedná se o příběh mladé americké rodiny, která se dozví, že dítě, které čekají, má Downův syndrom. 

Autor v knize sleduje podrobný vývoj Naii až do jednoho roku, závěrem ji už zachycuje jako tříletou. V té 
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2.3 Výchova u zdravotně postiženého dítěte 

 Zde lze očekávat, že rodina, která vychovává dítě se zdravotním postižením, bude 

mít odlišný přístup k jeho výchově, než k jeho zdravým vrstevníkům (sourozencům). 

Budou mít více práce, ale přitom nesmějí zapomenout, aby jejich výchova byla důsledná a 

vyrovnaná. Podle Langmeierových studií 1982 (in Pešová, Šamalík, 2006) poukazují na to, 

že rodiče často u dětí zaujímají tyto výchovné styly: 

 Nadměrné ochraňování 

 Emoční odmítání 

 Ambivalentní postoje 

 

2.3.1 Nadměrné ochraňování 

Takové ochraňování a přemíra péče se dá v podstatě pochopit. Sice je pravda, že je 

potřeba takové dítě řádně ochraňovat, ale i nadměrná péče může ublížit. Pokud taková péče 

probíhá od útlého dětství, až do pokročilého věku může u dítěte zvyšovat úzkostnost. A tím 

dítě může zpozorovat, že je opravdu jiné než ti ostatní. U rodin, u kterých byla prokázána 

nadmíra intenzivní péče, byla prokázána jako jeden z faktorů rozvoje choroby. 

 Druhým extrémem pak bývá výchova kompenzována příliš volnou výchovou. 

Každé přání, tužby či rozmary jsou dítěti splněny, ze strachu aby se jeho stav nezhoršil. 

 

2.3.2 Emoční odmítání 

 Další s extrémů je, když o dítě rodina vůbec nejeví žádný zájem. Jedná se o 

narušení socializace dítěte. Takový jedinec je pro rodinu zátěž, přináší do rodiny obtíže. 

Vyúsťuje to až k samotnému odporu k dítěti. Jeden z rodičů musí zůstat doma. Většinou to 

                                                                                                                                                                                
době jsou si její rodiče už jisti, že se rozhodli správně, když nepodstoupili interrupci. Hlavním tématem je 

doba, kdy se rodiče dozví o zdravotním stavu své dcery, nemají tušení, co je Downův syndrom, rozhodují se, 

zda si dítě nechat, nebo podstoupit interrupci. Bylo to doba, kdy hledali informace nejen u odborníků, rodin, 

které mají stejně postižené dítě či u svého vlastního příbuzenstva. Též zvažovala všechna pro a proti, která 

jim může narození dítěte se zdravotním postižením přinést. V této knize je též vidět, jak rodiče prochází 

všemi fázemi, a dospějí až do té finální – fáze akceptace. 
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bývá matka, a ta se pak nemůže dále profesně realizovat. A plnit si své sny a tužby. Otázku 

zde hraje i to, že rodině chybí jeden příjem. Odmítavý postoj k dítěti si většinou 

neuvědomují a tudíž ani nepřiznávají. Rodiče jsou kritičtí, odměření a vyžadují nadměrné 

požadavky. 

 

2.3.3 Ambivalentní postoje 

 V tomto případě se jedná vlastně o spojení dvou výchovných metod. Kdy se 

kritické, lhostejné chování vzápětí mění v pocity provinění a pak tu dochází k výčitkám a 

k snahám jak napravit negativní jednání. Tento ambivalentní postoj bývá někdy v rodině 

rozdělen. Většinou je příklad takový, že matka bývá ta, která je ochranitelská a otec bývá 

ten lhostejný, odmítavý. Bylo zjištěno, že tyto protichůdné výchovné postoje často vedou 

k deviantnímu chování, jak uvádí Goldy a Katz 1963 (in Pešová, Šamalík 2006). 

 

2.4 Povědomí o výchově dětí se zdravotním postižením u laiků 

 Jak výsledky, které uvádějí autorky (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009) ve své 

knize, tak veřejnost (rodiče zdravých žáků ze ZŠ) se shodovala na tom, že o děti 

s mentálním postižením by se mělo více pečovat, vše jim odpouštět, bránit je před 

možnými problémy, neustále jim být na blízku či za ně rozhodovat. Na druhou stranu 

pokud se jednalo o dítě „pouze“ s tělesným postižením, zde měli respondenti opačný 

názor. Takové dítě není třeba tak ochraňovat, není tu tak velká potřeba rozhodovat místo 

něho, rodič s ním nemusí být neustále. Shodli se na tom, že s oběma by se mělo citlivě 

zacházet. Dále výsledkem dotazníku byly extrahovány čtyři faktory výchovného přístupu:  

1. „Pečovatelský přístup“ (10,22%) – neustálý dohled, péče, ve všem jim pomáhat. A 

někdy přinášet i oběti. 

2. „Tvrdší výchova“ (7.91%) – dítě je potřeba vychovávat tvrdě, protože i život na 

něho bude tvrdý. Pokárání nevadí, přílišné hýčkání škodí. 

3. „Povzbuzující výchova k samostatnosti“ (5,96%) – vše dětem vysvětlit. 

Povzbuzovat je v jejich konání. Vést je k co největší samostatnosti. 
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4. „Sdílení výchovy a rozšiřování sociálních kontaktů“ (5,29%) – na výchově by se 

měl podílet i druhý partner, ale třeba i prarodiče. Dítě neizolovat. Umožňovat mu 

kontakty s ostatními lidmi a svými zdravými vrstevníky. Samozřejmě 

nezapomenout dbát na to, aby jim nebylo ubližováno. Cílem je umožnit mu začlenit 

se do společnosti.  

 

2.5 Vztahy mezi sourozenci 

 Jak je již zmíněno, příchod dítěte se zdravotním postižením přináší do rodiny stres, 

který dopadá na rodiče. Pokud se v rodině objevuje další potomek (bez postižení), tak se i 

tento stres přenáší na něho. Pokud v rodině oba rodičové pracují, část péče se přesouvá i na 

sourozence a je jedno zdali je mladší nebo starší. Pro postižené dítě se jeho sourozenec bez 

postižení stává vzorem, někdy i hrdinou. Zdravý sourozenec rychleji dospívá a je na něho 

kladeno více nároků než na jeho vrstevníky. V některých případech se projednává, že 

v budoucnu převezmou péči o svého sourozence oni sami. Je však tuto možnost projednat 

a prodiskutovat co nejdříve, aby mlčení neprohlubovalo sourozencovu úzkost. 

 Ale nemusí vše přinášet jen stres a starosti. Třeba jak uvádí autorka ve své knize 

(Mužáková, 2016) sourozenci dětí s mentálním postižením, mohou prožívat i neobyčejné 

sourozenectví. Tento problém se objevoval v dobách, kdy veřejnost nebyla seznámena se 

situací, že se v rodině vyskytuje například dítě s mentálním postižením. Jeho zdravý 

sourozenec se pak potýkal se situací, kde musel svému okolí a převážně svým vrstevníkům 

vysvětlovat proč je jeho sourozenec odlišný.  

 Vztahy mezi těmito sourozenci se časem mění, a u každých sourozenců je to 

odlišné. Zdraví sourozenec dospěje do fáze, kdy rodinu opouští za novým životem, prací či 

založení své rodiny. Tyto situace mohou změnit postoj ke svému sourozenci s postižením, 

ty mohou být buď od absolutní podpory, kde zdravý sourozenec ač už má vlastní život 

neustále se vrací domů, aby s něčím pomohl. Nebo naopak, kdy svá pouta s rodinou zcela 

odstřihne z vlastní iniciativy nebo ho svým záporným postojem ovlivní jeho partner 

(Mužáková, 2016).     

 I Pipeková (2010) ve své publikaci uvádí, že se také nesmí zapomínat na to dát 

zdravému sourozenci prostor pro svůj vlastní život, a pro vyvíjení se vlastní identity. 

Umožnit mu setkávat se se svými vrstevníky a dát mu dostatek volného času. Tím se 
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zamezí tomu, aby se nepřihodilo to, že se jeho sourozenec se zdravotním postižením pro 

něho stane pouze zátěží. Buď svého sourozence s postižením zapojí do různé zábavy nebo 

svůj volný čas je se svými přáteli, a někdy je i sám. Pak se stává, že mile překvapí své 

okolí, a to tím, že se z něho stane velký ochránce a učitel pro svého sourozence se 

zdravotním postižením. A tak zdravotně postižený sourozenec se od mala naučí, že on není 

centrem života celé rodiny.   

 „Sourozenecké vztahy nutí dítě přizpůsobit se společenským požadavkům. 

Sourozenecká skupina tedy vytváří a ovlivňuje jedince. Odborníci, psychologové považují 

vztahy v sourozenecké skupině za velice významné a důležité.“ (Pipeková, 2010, str. 46) 

 

2.6 Další členové rodiny - prarodiče 

 Mezi další koho řadíme do nejbližší rodiny, jsou prarodiče. Na ty, jako na první se 

většinou mladé páry obrací s radostnou zprávou, že budou babička a dědeček. Jenže, co 

když se do rodiny narodí dítě se zdravotním postižením.  

 Jak se v literatuře uvádí (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009) prarodiče 

většinou mívají problém vnouče přijmout. „Prarodiče nemusí být schopni poskytnout 

rodičům potřebnou emoční podporu, pokud sami tuto zátěž nezvládnou a truchlí nad 

faktem, že dítě nebude nikdy zdravé, nebo se odreagovávají jejich obviňováním, což se týká 

především matky“ (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009, str. 229). Dostali roli, o kterou 

nemají zájem. Protože situaci nemohli nějak ovlivnit a změnit, tak ji přijímají takovou jaká 

je. Větší oporu prokazují rodiče matky a poskytují tak více citové podpory, opory než 

rodiče ze strany partnera. 

 Jenže stává se, že prarodič může do rodiny místo opory a pomoci přinést stres. 

Matky převážně očekávají, že jim na pomoc a podporu přispěchá rodina z její strany, 

převážně matka. Jenže pomoc a opora nepřichází, a místo toho přichází frustrace a 

zklamání, že je v jejich nejtěžší chvíli opustili ti nejbližší, na které se spoléhali. Podle 

zjištění (Mužáková, 2016), názory u většiny prarodičů byly ovlivněny tehdejšími 

předsudky. Styděli se jít se svým postiženým vnoučetem na veřejnost, ale nabízeli svoji 

pomoc v rámci domova. U některých prarodičů se vůči vnoučatům se zdravotním 

postižením objevil regres nebo únava. Též se na veřejnosti odmítali znát ke svému 
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vnoučeti. Informace o narození vnoučete se zdravotním postižením u dvou dotazovaných 

rodin přivodila těžké zdravotní komplikace, dokonce s následkem smrti.  

 Ale bylo i pár pozitivních odpovědí (Mužáková, 2016), které překvapily. Část 

prarodičů se zapojila a pomohla prakticky, jiní pomohli s drobnostmi. Našla se i menšina, 

která uvedla ze strany prarodičů bezvýhradnou pomoc. „Neřešili to. Vůbec to neřešili. 

Prostě Vendulka je naše.“ (pan Horčík in Mužáková, 2016, str. 66)   

 

2.7 Syndrom vyhoření  

Též popisováno jako syndrom vyhasnutí, vyprahlosti, (angl. burnout). Rushe 

(2003) uvádí stav vyhoření jako druh stresu, vyčerpání, emocionální únavy a frustrace. 

Tyto jevy mohou nastat, pokud události, které očekáváme, nepřichází a nejsou v souladu 

s našimi tužbami a představami. Je též popisován jako „stav externího vyčerpání, vnitřní 

distance, silného poklesu výkonnosti a různých psychosomatických obtíží.“ (Kallwas, 2007, 

str. 9)  

Tento syndrom se obzvláště vyskytuje u povolání, která svou profesí jsou zaměřena 

na práci s lidmi, například sociální pracovníci, učitelé, zdravotní sestry, psychologové, ale 

třeba i manažeři a jejich zpětné hodnocení. Nesmíme ovšem zapomenout na rodiny 

pečující o dítě či člena se zdravotním postižením. V některých rodinách tato péče 

nahrazuje samotné zaměstnání. Rodina, nebo spíše jeden člen je tak zaneprázdněn, vytížen 

celodenní péči o dítě, či člena své rodiny, že nemůže vykonávat jiné povolání. U takové 

rodiny může mít syndrom vyhoření i dopad na celou rodinu. 

Častými příznaky „vyhoření“ jsou například únava, úzkosti, deprese, poruchy 

spánku, problémy s trávením, snížená sebedůvěra, problémy ve vztazích a v krizových 

situacích přichází i na řadu používání návykových látek (například tabák, alkohol, léky, 

…). V publikaci autorů Kebza, Šolcová (1998) jsou příznaky podrobněji rozděleny do 

třech úrovní. První je na úrovni psychické, druhý je na úrovni fyzické a třetí se uvádí na 

úrovni sociálních vztahů. „Bojují a se zatnutými zuby jdou dál, dokud jim zbývají nějaké 

energetické rezervy.“ (Kallwas, 2007, str. 89) 

Tyto příznaky mohou mít za následek celkový pokles psychiky člověka. Nejen, že 

se cítí zbyteční, beznadějní, ale začínají pociťovat, že jsou na tomto světě sami. V jejich 
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mysli se přemítá myšlenka o ztrátě smyslu života. V některých případech doléhá i na 

fyzické poruchy. Člověk se v těchto situacích neobejde bez pomoci odborníků. Ty 

přicházejí z řad lékařů, psychologů, apod. Jedna z variant, která přichází v úvahu, je změnit 

své dosavadní povolání. 

Jenže, jak tento problém vyřeší osoba pečující o člena se zdravotním postižením? O 

změně zaměstnání zde rozhodně mluvit nelze. Pokud je osobou pečující o jedince se 

zdravotním postižením, jedná se o práci na celý život. Jedná se o život v trvalém stresu. 

Rodiče se seznamují s mnoha věcmi, které zůstávají pro ostatní lidi neznámou, například 

vyřizování důležitých formulářů a vyřizování si finančních dávek (Kallwas, 2007). Rodič 

dítěte se zdravotním postižením si nemůže večer jen tak vypnout, jako jiní, kteří přijdou 

domů po náročné stresující práci. „Trvale postižené dítě se totiž o sebe nikdy nebude umět 

plně postarat, bude vždy alespoň do jisté míry odkázané na rodiče.“ (Kallwas, 2007, str. 

88)     

 Jak této situaci předcházet? Nebýt na výchovu dítěte sám, důvěřovat jiným 

členům rodiny, že i oni to zvládnou. Pokud je možnost, tak se někde poradit, hledat 

informace nejen u odborníků, ale i třeba u rodin s podobným osudem. Nebát se je 

vyhledávat, a v některých případech se nechat jimi i inspirovat. Dobré je jak uvádí Kallwas 

(2007) navázat na své oblíbené aktivity z minulosti, které přestali provozovat poté, co se 

jim narodilo dítě se zdravotním postižením.  

 „Mít postižené dítě není nic jednoduchého a vyžaduje to mnoho energie a 

odhodlání. Rodina se musí reorganizovat a hledat způsoby, jak se vyrovnat se situací. Pak 

se leccos zlepší a může začít nový „normální život“. Nezbytným předpokladem k tomu však 

je, aby rodiče nezavírali oči před vnějšími ani psychickými těžkostmi a potížemi.“ 

(Kallwas, 2007, str. 95)   

 

 

 

 

 



23 
           23 z 69 

3 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Nestátní neziskové organizace či též označovány jako nevládní neziskové 

organizace. Jedná se o neziskové organizace nezřizované státem a na státu nezávislé. Jsou 

určeny k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Též 

je uváděno, že Světová banka považuje za nevládní neziskové organizace kromě 

nevládních univerzit a výzkumných pracovišť především organizace, jejichž činnosti 

„zmírňují utrpení, podporují zájmy chudých, chrání životní prostředí, poskytují základní 

sociální služby nebo vedou k rozvoji komunit“( Operational Directive 14.70 dated August 28, 

1989, Involving Nongovernmental Organizations in World Bank-Supported Activities).  

 

3.1 Postavení nestátních neziskových organizací v péči o děti (osoby) se 

zdravotním postižením 

 Jiří Jankovský (2001) uvádí, že velká změna se začala odehrávat po roce 1989, kdy 

stát přenechává mnohá práva a povinnosti do kompetence občanů, respektive občanských 

sdružení. Tato změna se též dotkla zejména občanů se zdravotním postižením. Ovlivňuje 

změnu v celospolečenském dění, která vyžaduje zapojení a zájem občanů. Předpokládá se, 

že na sebe vezmou osobní zodpovědnost za toto dění. Inspirací pro zapojení osob se 

zdravotním postižením v procesu budování občanských společností je Nezávislý život
3
. 

Organizace, která bojuje za práva a rovnost lidí se zdravotním postižením ve společnosti. 

Snaží se o to, aby byl jejich život ve společnosti nezávislý. To však přináší různá opatření 

například odstranění bariér. Tento pojem je často vnímám a spojován jakožto bariéry 

materiální (například úprava různých prostor), ale lze to chápat i jako bariéry kognitivní a 

emocionální. Jako další opatření můžeme uvést úpravy v legislativě, spojené 

s protidiskriminačními opatřeními. Též jim umožnit rovný přístup k informacím a stejná 

práva na vzdělávání.    

 Podmínky pro vznik občanských společností v našem státě byly vytvořeny 

v zákoně č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, zákon č. 308/1991 Sb. o svobodě 

náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (humanitární organizace 

                                                           
3
 Independent Living – hnutí, které vzniklo v Kalifornii na univerzitě v Berkeley. 

Zakladatelem Ed Roberts a jeho přátelé, též studenty se zdravotním postižením. 
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církví) a zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Od 90. let lze 

pozorovat nárůst nevládních neziskových organizací (stacionáře, poradenská centra, 

speciální školy a školská zařízení, chráněná pracoviště aj.). Tyto organizace začaly 

postupně přebírat některé služby pro osoby se zdravotním postižením. To však, ale 

neznamená, že by se stát úplně oprostil od péče o občany se zdravotním postižením, 

nestátní neziskové organizace jsou totiž zcela na státu závislé v oblasti financování. 

Největší změnou, která zasáhla i NNO je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (NOZ). 

Ten některým institucím způsobil potíže při transformaci na novou formu organizace.  

 Dále mezi základní předpisy, kterými se musí NNO řídit jsou například: Zákon 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), Zákon 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických a fyzických osob, Zákon 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, Zákon 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, Zákon 

262/2006 Sb., zákoník práce.        

 

3.2 Organizace občanů se zdravotním postižením 

 Tyto nestátní neziskové organizace se věnují zdravotně postižením osobám v rámci 

spolkové činnosti, která zahrnuje lépe rozmanitou nabídku aktivit všeho druhu. Patří mezi 

ně aktivní využívání volnočasových aktivit (kultura, rekreace, sport, zábava), osvětovou 

činnost (problematika zdravotního postižení, rehabilitace, léčba a i dokonce životospráva), 

publikační činnost, ale i též kontakty a spolupráce se zahraničními partnery. Důležitý a 

velký význam má práce v oblasti legislativy (vyrovnávání příležitostí a prosazování zájmů 

a práv osob se zdravotním postižením).  

 Mezi další aktivity a činnosti těchto organizací patří i budování a provozování 

nejrůznějších zařízení. Jedná se o odborná zařízení – školy a školská zařízení, denní centra, 

denní a týdenní stacionáře, pečovatelské služby, poradenské služby, průvodcovské služby 

atp. 
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3.2.1  Organizace rodičů dětí se zdravotním postižením 

 Smysl těchto rodičovských organizací spočívá hlavně v prosazování a hájení zájmů 

a práv dětí se zdravotním postižením. Tvůrci těchto organizací jsou často sami rodiče dítěte 

se zdravotním postižením. Bývá to skupinka rodin, které se společně scházejí. Po čase se 

z nich někdy vybudují úspěšné organizace, které své dveře otevírají široké veřejnosti. 

V sousedních vyspělých zemích hrály tyto organizace velkou roli. A to takovou, že se 

například podílely na prosazování školské integrace. 

 V České republice pracuje na základě spolků (dříve občanských sdružení) celá řada 

takový si podobných rodičovských organizací. Fungují buď na regionálním či lokálním 

okruhu působení. Za zmínku můžeme uvést organizace ARPIDA, centrum pro rehabilitaci 

osob se zdravotním postižením, z.ú. Ta již 24 let nabízí komplexní pomoc rodinám 

pečujícím o děti, mladistvé a také mladé dospělé osoby s tělesným a kombinovaným 

postižením.
4
 Dále třeba Centrum Kaňka - Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 

sociálních služeb, Kaňka o.p.s. Ta zajišťuje komplex sociálních služeb, vzdělávání a 

volnočasových aktivit. Systém služeb vedou v rodinném prostředí s vysoce odborným, 

kvalifikovaným personálem, moderním vybavením.
5
 

Na celorepublikové působnosti například funguje Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Asociace se zabývá především zpracováváním 

koncepce ucelených rehabilitačních programů péče pro děti a mládež se zdravotním 

postižením a jejich rodiny. Organizuje a realizuje projekty v oblasti zdravotní, výchovné a 

sociální rehabilitace (ozdravné pobyty, kurzy, semináře, školení a konference).
6
 

Velkým významem pro rodiče jsou poradenské služby v raném věku dítěte. U nás 

je do sedmi let věku dítěte poskytují agentury rané péče. Jedná se o terénní službu, což je 

pro rodinu vyhovující, že vše probíhá v domácím prostředí. Mají však jeden problém, že se 

specializují na určitá postižení a nejsou dostupné ve všech místech a pro všechny.   

 

                                                           
4
 http://www.arpida.cz/ 

5
 http://www.kanka.info 

6
 http://www.arpzpd.cz 
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3.3 Dnešní NNO   

 Neziskové organizace jsou takové organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení 

mezi své, zakladatele či správce. Vytvářet zisk sice můžou, ale musí ho zase vložit a použít 

zpět do podpory a rozvoje organizace a hlavně do naplňování jejího poslání. 

1. 1. 2014 vstoupila v účinnost velká rekodifikace (právní úprava kodexu, zákona) 

Občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích nahrazující dosavadní Obchodní 

zákoník. Tyto velké změny a úpravy, které tato rekodifikace přinesla, se samozřejmě 

dotýkají i nestátních neziskových organizací. V České republice jsou tedy nyní následující 

typy neziskových organizací: 

 Spolky 

 Ústavy 

 Obecně prospěšné společnosti 

 Fundace – Nadace, Nadační fondy 

 Evidované právnické osoby církve a náboženské společnosti 

 Sociální družstvo 
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4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

  Cílem sociálních služeb je svou činností zajistit pomoc a podporu osobám 

společensky znevýhodněným za účelem sociálního začlenění nebo je chránit před možným 

sociálním vyloučením ze společnosti. Za uživatele sociálních služeb jsou považovány 

osoby, jakož to jednotlivci, tak rodiny či skupiny, do které patří. Pokud člověku se 

zdravotním postižením je znemožněno sociální začlenění, přichází na řadu organizace 

poskytující sociální služby, které ve spolupráci s rodinou či s nejbližším okolím mu 

pomohli znovu se začlenit do společnosti. Každý jedinec potřebuje individuální přístup, a 

musí se přihlížet na jeho schopnosti, možnosti, potřeby a zájmy. 

 V ČR bylo ve 2. polovině 20. století vše v rukách státu. Řídil poskytování 

sociálních služeb prostřednictvím ministerstva práce a okresních úřadů. Byla preferována 

péče v sociálních ústavech, a péče v domácím prostředí za podpory rodiny byla 

podporována minimálně.  Po roce 1989 v oblasti sociálních služeb došlo k podstatným 

změnám. Nastal růst vzniku nestátních neziskových organizací, které začaly poskytovat 

sociální služby. Reforma sociálních služeb nebyla jednoduchá, jeho úprava probíhala téměř 

deset let, než byla schválena a přijata v roce 2006. 

 

4.1 Zákon o sociálních službách   

 Jak v České republice poskytovat a zjišťovat sociální služby je definováno 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto služby jsou poskytovány fyzickým 

osobám za účelem podpory a pomoci v nepříznivé sociální situaci. Pomoc jim může být též 

umožněna formou příspěvku na péči. Sociální služby jsou poskytovány na základě 

smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Součástí zákona o sociálních službách jsou 

„Standardy kvality sociálních služeb“. Ten kdo chce provozovat sociální služby, musí mít 

své služby zaregistrované, a krajské úřady mají pravomoc provádět inspekci kvality 

služby.     

 Mezi základní činnosti při poskytování sociálních služeb patří pomoc při chodu 

domácnosti, pomoc při osobní hygieně, poskytování ubytování či stravy, sociální 

poradenství, pomoc při uplatňování práv, pomoc při začleňování se do společnosti, pomoc 
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při orientaci a komunikaci, osobní aktivity, podpora vytváření a zdokonalování základních 

pracovních návyků apod. 

Výše uvedené činnosti řeší: 

 sociální poradenství – dělí se na základní sociální poradenství (při řešení jakékoliv 

špatné sociální situace) a odborné sociální poradenství (specializace se na daný 

problém) 

 služby sociální péče – pomoc a podpora jedinci v jeho přirozeném a jemu 

příjemném prostředí   

 služby sociální prevence – zamezit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy 

krizovou sociální situací 

Formy můžou být: 

 ambulantní - uživatel dochází do zařízení, kde je poskytována sociální služba 

(poradna, denní stacionář, pod.) 

 pobytové – uživatel je ubytován v domově se sociálními službami (domov pro 

osoby se zdravotním postižením, seniory, apod.),  

 terénní - služba poskytována v přirozeném prostředí uživatele, na ulici apod. 

  Zákon dále rozlišuje úhradu nákladů za sociální služby. Jsou zde služby, za které 

nejsou vyžadovány poplatky. V druhém případě tu jsou pak služby, za které je vyžadována 

úhrada od klienta čerpajícího sociální služby. 

 

4.2 Sociální služby pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením   

 Sociální služby, které jsou využívány rodinami s dítětem se zdravotním postižením. 

Napomáhají rodinám v jejich životní situaci. Mezi takové například patří: sociální 

poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služba, centra denních 

služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, raná péče.  
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5 POMOC LIDEM DLOUHODOBĚ PEČUJÍCÍM O POSTIŽENÉHO 

Rodiny, které se starají o zdravotně postižného se dostávají do stavu, kdy může být 

ohroženo jejich zdraví a někdy může dojít i k rozpadu celé rodiny. Jedná se o rodinu, která 

je postavena před hotovu situaci. Dozví se, že jejich dítě je zdravotně znevýhodněno, a 

vyvstane před nimi těžké rozhodnutí, které nikdy není jednoduché. Ať tento fakt řeší 

jakýmkoliv způsobem, vždy to ovlivní a změní průběh celé rodiny, a to na celý život. 

Sledování rodin pečujících o dítě s postižením, které byly prováděny za pomoci sociálních 

pracovníků, různých aktivistů, rodičovských organizací, říká „že pečující rodiny jsou 

v mnoha případech znevýhodněny a ohroženy kombinací řady faktorů, které svým 

charakterem náleží ke skryté chudobě či psychosociální a materiální nepohodě“ (Novosad, 

2009, str. 73). 

Pokud se rodiče rozhodli, že své dítě dají do nějakého zařízení,
7
 sice budou žít život 

jako všichni ostatní, ale po celou dobu si sebou ponesou pocit viny, že svůj život vyměnili 

za život svého dítěte s postižením. Je tu také druhá možnost, která umožní dítěti vyrůstat 

doma. I ono má právo na svou rodinu, své rodiče a sourozence. Pokud si rodina zvolí první 

variantu, a to umístit dítě do vhodného zařízení, pak ono přebírá za dítě veškerou péči a 

zodpovědnost. V druhém případě Novosad (2009) uvádí, že není rodině věnována taková 

péče a podpora, kterou by si v takových případech zasloužily. A právě proto se v těchto 

rodinách bývá rozvodovost, až skoro 50%. Péče tudíž většinou zbývá na matce. Rodič 

často ztrácí kontakt s okolím, je v neustálém pracovním vypětí. Pokud je pečující rodič 

zaměstnán, odehrává se jeho život mezi ošetřováním zdravotně postiženého jedince a jeho 

prací. Žije ve stereotypu, a přestává být přínosem pro své dítě či nového partnera. Takové 

rodiny často neznají pojem odpočinek. Nic dobrého do rodiny nepřináší ani její špatná 

finanční situace. Mnohdy celkový nepříznivý stav v rodině vede ke stresu a narušuje jak 

zdravotní tak i psychický stav pečujícího, ale i pečovaného.  

Všude ve světě se nachází rodiny, kterým se narodilo dítě se zdravotním postižením. A 

i zde se řešil problém umísťování jedinců se zdravotním postižením do ústavu. Společnost 

měla jasno, že se jedná o nedůstojné zacházení člověka s handicapem, a že není žádný 

důvod takového jedince vyčleňovat ze společnosti. A jak uvádí Novosad (2009) tak s 

                                                           
7
 Rezidenční péče – život v zařízení s pobytem 
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procesem deinstitucionalizace
8
 se v USA a ve vyspělých státech Evropy potýkali v 60. až 

80. letech. I jim samotným tento proces trval tak 15-20 let.  

Mnoho rodin, které se starají o dítě se zdravotním postižním je přetížena „a balancují 

na hranici zhroucení pečujících i rozpadu rodiny.“ (Novosad, 2009, s. 73) 

 

5.1 Respitní péče 

 Vznik respitní péče
9
 je datována v 60. letech 20. století v USA. U nás označována 

jako odlehčovací služba.  Služba, která umožňuje pečujícímu si takzvaně ulehčit a zvolnit. 

Tato služba rodině na čas může pomoci tím, že se postarají o jejich blízkého, který 

potřebuje k péči čtyřiadvacetihodinovou asistenci. Pečující osoby mají tak čas sami na 

sebe, ostatní členy rodiny, kamarády či na své osobní záležitosti. Sice to může znít 

sobecky. Ale pokud má pečující správně „pracovat“ a „služba“ od něho má být adekvátní, 

dostačující a správná, tak musí být on sám ve správném rozpoložení. A to nejen duševním, 

ale i fyzickém. Někdy na tu zdravotní stránku pečující zapomínají a začínají to řešit až 

v posledních chvílích, kdy již může být pozdě.  

 Pečující rodina by měla mít možnost si vybrat organizaci, čas a jakým způsobem 

bude služba poskytnuta. To může být hodiny, dny či dokonce několik týdnů, kdy daná 

organizace zastoupí pečující osobu. Tyto služby jí jsou poskytnuty v rozsahu, které jsou 

uvedeny v zákoně o sociálních službách, ale realita je často odlišná. Respitních služeb je 

však obecně nedostatek.  

 Podle českého zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 44 je pojem respitní 

péče nahrazena pojmem odlehčovací služby, jako: „…terénní, ambulantní nebo pobytové 

služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.“ 

                                                           
8
 „V České republice je deinstitucionalizace vnímána jako „proces, ve kterém dochází k přechodu od ústavní 

(institucionální) péče o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v přirozeném prostředí.“ 

(http://www.mpsv.cz/cs/7058) 

9
 respit care - RC 
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Dále jsou upřesněny vyhláškou č. 505/2006Sb., §10. Základní činnosti obsažené 

v odlehčovací službě: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - sem spadá pomoc a 

podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru; 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - to 

znamená pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty, pomoc při použití WC; 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – to znamená zajištění stravy 

přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 

a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době 

poskytování služby; 

 poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby - zajistit ubytování, úklid, 

praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sem patří doprovázení do 

školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné 

navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 

začleňování osob; 

 sociálně terapeutické činnosti- ty nabízejí socioterapeutické činnosti, jejichž 

poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální začleňování osob; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí – zde jde o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí; 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – zde jde o nácvik a upevňování 

motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora zajištění 

chodu domácnosti. 

Jak uvádí Novosad (2009) respitní péče vychází z toho, že jedinec pečující o svojí 

osobu blízkou s postižením, někdy potřebuje více než odpočinek. Mít čas sám na sebe 
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zrealizovat své plány, potřeby a třeba i sny. Aby pečující osoba fungovala a plnila svou 

funkci a vydržela ten každodenní proces, je důležité, aby svou práci občas přenechala na 

někom jiném. V tom případě se zde nabízí asistent, pečovatel či vhodný stacionář. Je též 

důležité v tomto začít co nejdříve. V některých případech jsou rodiče přesvědčeni o tom, že 

se o jejich blízkého se zdravotním postižením nepostará nikdo lépe než oni sami. Jenže pak 

přijdou nenadálé situace, které musí okamžitě řešit. A v těchto případ je to špatně. Pečující 

v tomto okamžiku narychlo, urgentně hledá někoho, kdo by se o jejich potomka se 

zdravotním postižením postaral. „Proto je třeba, aby byl občas ve výkonu zastoupen buď 

asistentem či pečovatelem, který na určitou dobu přebírá péči o člověka s postižením za 

něj, nebo stacionářem, který je na několik hodin denně či několik týdnů v roce zastoupí.“ 

(Novosad, 2009, str. 71). V dnešní době, už není těžké najít organizaci, která by zajistila 

rodině potřebnou sociální službu. Jenže se nesmí zapomenout na samotného jedince, který 

se mnohdy ocitne v cizím prostředí s neznámými lidmi. A proto je dobré respitní péče 

využívat nejen pro ulehčení pečující osoby, ale i pro dítě se zdravotním postižením, aby se 

v budoucnu v klidu adaptoval na nové okolí.  

Novosad (2009) uvádí, že pokud je respitní péče součástí zákona o sociálních službách 

či péči (například v USA a většina zemí EU), tak se zde vyskytují čtyři základní modely 

respitní péče: 

 První model – jedná se o službu, která je poskytovaná doma. Rodinám nabízí 

odbornou i laickou pomoc. Rodina si sama vybere organizaci i pečovatele, 

asistenta, se kterým již v minulosti spolupracovali. Služba je poskytována ve 

svém přirozeném prostředí, což přináší klientům spokojenost a ani není narušen 

chod domácnosti. Jedinou nevýhodou, která tato metoda přináší je malé nebo 

někdy i žádné navyšování sociálních kontaktů. Proto se v tomto případě spojuje 

více metod. 

 Druhý model – tato služba je formou náhradní rodiny mimo domov. Dalo by se 

říci, že se jedná o tak zvanou pěstounskou péči. Krátkodobá službu. Rodina tuto 

službu může využít od 3 dnů až na měsíc v rámci zařízení svých osobních 

záležitostí či rekonstrukce. Pěstounská rodina, která dostane na čas dítě do péče, 

prochází výcvikovým programem. 

 Třetí model – tato služba je poskytována mimo domov formou kolektivu. Pro tyto 

účely se rozumí školy, sociální zařízení jako například denní stacionáře. Služba je 
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poskytována v určité dny v určité hodiny. Pro klienty je to vyhovujícím a 

povzbuzujícím prostředí. Samozřejmě pod odborným dohledem. Tato služba též 

nabízí klientům svoz do zařízení a odvoz domů.  

 Čtvrtý model – jedná se o službu dlouhodobou, která je poskytována mimo 

domov. Tento typ je určen pro osoby s těžkým zdravotním postižením či vážně 

nevyléčitelným. Tito klienti potřebují lékařský dohled a péči. Služba se poskytuje 

v nemocničních či ošetřovatelských zařízeních. Péče je vždy delší než 24 hodin. 

Průkopníky respitní péče u nás by se dalo přisuzovat rodinám, kterým nepřipadaly 

dostačující již nastavené sociální služby, a hledaly další alternativy. Dalším nepsaným 

modelem by se dalo říct je ten, kdy rodině napomáhají další členové či blízké okolí, 

například přátelé, sousedé apod.  

   

     

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



34 
           34 z 69 

6 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, z.s. 

 Jedná se o otevřený nepolitický spolek s právní subjektivitou. „Asociace má 

celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů (pobočných spolků) sdružuje 

všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich 

rodinám.“ (ARPZPD v ČR, z.s., 2017) 

Samotná Asociace byla založena v roce 1991, ale její počátky sahají ještě dále. 

Statutárním orgánem je Republikový výbor. Jménem statutárního orgánu jedná předseda 

RV a ředitel Asociace. 

Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada, složená z volených delegátů klubů. 

Valná hromada určuje koncepci činnosti a rozvoje Asociace, odvolává a volí Republikový 

výbor ARPZPD v ČR a Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR. Nejvyšším orgánem 

klubu je členská schůze, která schvaluje veškerou činnost klubu, volí a odvolává výbor 

klubu Asociace a revizní komisi klubu Asociace. 

V rámci činnosti celé Asociace nabízíme: 

 pomoc při řešení složitých životních situací 

 základní a odborné sociální poradenství 

 bohatou klubovou a zájmovou činnost 

 sociální služby 

 rekondiční, psychorehabilitační a integrační pobyty pro zdravotně postižené děti a 

jejich rodiče 

 rehabilitační cvičení a plavání 

 vzdělávací kurzy a odborné semináře 

 akreditované školení pro vedoucí táborů a rekondičních pobytů zdravotně 

postižených dětí a mládeže 

 vydávání publikačních a informačních materiálů zabývajících se problematikou 

zdravotně postižených dětí 
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 pořádání motivačních pobytů pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem 

 prázdninové tábory 

 

6.1 Historie 

 Aktivita rodičů dětí se zdravotním postižením sahá už do roku 1969, kdy v té době 

pod záštitou Svazu invalidů vznikly Komise rodičů a přátel tělesně postižených. V těchto 

Komisích působili právě rodiče, kteří konali kroky pro své děti s postižením. Tvořili spolu 

víkendové pobyty, společné akce, dětské táborové pobyty a tím se snažili začleňovat své 

děti do společnosti. Za nedlouho na to se Komise vytvářely i v dalších krajích a i 

okresech. Během několika let vznikly komise rodičů ve většině krajů, později i v 

jednotlivých okresech. Jejich hlavní aktivity spočívaly v organizování víkendových 

pobytů rodičů s postiženými dětmi a dětských prázdninových táborů.  V Domousnici u 

Mladé Boleslavi probíhal tábor, který měl pojmout nejvíce těžce postižené děti. Programu 

a příprav se ujali sami rodiče za pomoci studentů speciální pedagogiky, posluchačů 

lékařských fakult a dalšími dobrovolníky. Součástí tohoto programu bylo připraveno 

odborně vedené rehabilitační cvičení. K tomu se časem začaly přidávat i jiné další 

zajímavé pobyty, jako jsou například vodácké, lyžařské a také zahraniční.  

Pro rodiče s dětmi postižených DMO byly pravidelně organizovány semináře. Zde 

získávali ucelené a cenné informace, které jim napomáhali řešit jejich těžké životní 

situace. Nejen, že zde získávali cenné rady a informace, ale i nová přátelství.   

Časem se začaly pořádat i tak zvané psychorehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi 

se zdravotním postižením, to se psal rok 1984. Byly to takové první modely ucelené 

včasné péče. Byly vedeny na vysoké úrovni.  

Komise rodičů a přátel tělesně postižených dětí se stala v r 1990 součástí Svazu 

tělesně postižených. Ale, rok na to v roce 1991 si sami rodiče dětí se zdravotním 

postižením vytvořili vlastní organizaci – Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených. 

Z okresních Komisí se staly regionální kluby (nyní pobočné spolky).  Pro velkou 

nadšenost a aktivitu rodičů a přátel se činnost těchto klubů ve velkém rozvíjela. Některé 

kluby šly ještě dál, kromě klubové činnosti začali nabízet vzdělávací semináře, sociální 

služby a osvětou akci.   
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí je na bázi celorepublikového 

působení. Je respektovanou součástí mezi poskytovali sociálních služeb, vzdělávacích 

aktivit a činnosti určené pro děti a mládež se zdravotním postižením. Je součástí obhajoby 

práv dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů. Stala se partnerem při řešení 

v záležitostech dětí a mládeže s postižením na úrovni místní, regionální a národní.  

 

6.2 Nabídka služeb 

 Základní a odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým 

dítětem - Poradenské služby vycházejí z potřeb klientů, mají komplexní charakter, 

podporu nezávislého a aktivního života rodin s dítětem se zdravotním postižením. 

Poradenské služby zasahují do oblastí sociálního práva, rady ohledně 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, porada ohledně dalších kroků do života 

jako například vzdělávání či volba vhodného zaměstnání.  

 Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež 

– Pobyty, které mají ucelenu rehabilitaci a jsou organizovány pro jednu skupinu 

zdravotního postižení, pro děti a pro starší mládež. Program je vypracován tak, aby 

vyhovoval dané skupině dětí a mládeži se zdravotním postižením.  Program je 

připravován za pomoci odborníků.  

 Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí – Hlavním cílem 

těchto pobytů je podat rodinám s dítětem se zdravotním postižením pomocnou 

ruku, tak aby rodina držela pohromadě a pomoci jí při začlenění do společnosti. 

Tyto pobyty jsou pořádány pobočnými spolky.  

 Rehabilitační cvičení a plavání - Cílem je podpořit u dětí a mládeže se zdravotním 

postižením jejich pohybové schopnosti, jemnou a hrubou motoriku a zlepšit jejich 

zdravotní stav. Vždy jsou vedeny pod odborným dohledem.  

 Prázdninové tábory pro zdravotně postižené děti a mládež – Jsou určeny jak pro 

zdravé, tak pro zdravotně postižené, tak i dlouhodobě nemocné. Cílem je podpořit 

sociální vztahy, vzájemný respekt, toleranci a integraci zdravotně postižených dětí 

do společnosti. Dalším cílem těchto táborů je podpořit jejich seberealizaci, zdravý 
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životní styl a posílit jejich sebevědomí. Též je cílem zlepšit jejich kondici, zvýšit 

dovednosti a znalosti.  

 Odborné semináře a rozvoj informačního systému Asociace RPZPD v ČR - 

Průběžný odborný a kvalifikační růst pracovníků a členů Asociace, včetně dalších 

poskytovatelů sociálních služeb je hlavním cílem projektu. Jde o realizaci 

specificky orientovaných odborných seminářů z oblasti práva, vzdělávání, sociální 

práce, profesní etiky apod.  Další částí projektu je inovace www stránek, rozšíření 

informačního systému a propagace regionálních klubů a jejich aktivit pro veřejnost. 

 

6.3  Financování 

Převážnou částí jsou veškeré aktivity financovány prostřednictvím státních dotací. 

Mezi ně patří odborná činnost, sociální služby a vzdělávací aktivity. Mezi další finanční 

podporu patří zdroje z Evropského sociálního fondu a EHP fondy z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska, Nadace Konto Bariéry, Fond pro NNO, NROS, Skupina ČEZ a 

Nadace ČEZ, a další. 

Bez určitých příspěvků a darů by nemohla vznikat spousta aktivit a činností, které 

jsou uskutečňovány. Ale ceny jsou stanovovány tak, aby byly dostupné už pro tak 

zatíženou rodinu s dítětem se zdravotním postižením.  

 

Zdroj: www.arpzpd.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arpzpd.cz/
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7 VÝZKUM 

7.1 Cíle výzkumu  

Cílem výzkumné části je získat odpovědi na výzkumné problémy a potvrdit, či 

vyvrátit obecné povědomí, ohledně pomoci, využitelnosti a podpory NNO pro rodiny 

s dětmi se zdravotním postižením. Šetření by mělo zmatovat skutečný stav 

v poskytovaných službách a skutečnou potřebu dotčených rodin. Analyzovat rozdíly mezi 

skutečností a potřebou, a navrhnout řešení problémů. Výzkum nejprve zjišťoval 

charakteristiku respondentů (sociální postavení, rodinné zázemí, aktivní či pasivní zapojení 

do NNO apod.). Základní otázka je, zdali je dostatečná míra v poskytování služeb pro 

rodiny se zdravotně postiženým jedincem.  Druhou otázkou je rozsah využitelnosti 

stávajících služeb pro rodiny s osobou se zdravotním postižením.  Další otázka zkoumá, co 

chybí rodinám pečující o osobu se zdravotním postižením v jejich regionu. Dále se 

respondenti mohli vyjádřit jak konkrétně jim NNO v regionu pomohla v jejich životě 

s dítětem se zdravotním postižením.   

 

7.2 Metody výzkumu  

Jako hlavní způsob k výzkumu byla použita kvantitativní metoda, jejíž technikou je 

dotazníkové šetření. Kvantitativní metoda se jevila pro daný typ zkoumané problematiky 

jako vhodná a především šlo rychle a efektivně získat potřebné informace. Byla použita 

neexperimentální podoba výzkum. Výběr vzorku jedinců byl náhodný, cílený do komunity 

rodin s dítětem se zdravotním postižením. Několik otázek kvalitativního výzkumu daly 

prostor k získání informací ohledně zkušeností rodin s dítětem se zdravotním postižením a 

nestátní neziskovou organizací.  

„Postupně se prosazuje mínění, že kvalitativní i kvantitativní výzkum přispívají 

každý po svém k rozšiřování našich znalostí o člověku a sociálním světě. Podle tohoto 

názoru se nelze dívat na oba přístupy jako na kontradiktorní. Výsledky získané oběma 

strategiemi výzkumu se doplňují.“ (Hendl, 2012, str. 54)   
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7.2.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník (viz. Příloha) obsahuje celkem 20 otázek a byl rozeslán elektronickou 

formou 45 klubům Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 

(ARPZPD v ČR, z.s.), s žádostí předání svým členům a další širší veřejnosti z oblasti rodin 

s dítětem se zdravotním postižením. Návratnost byla celkem 77 dotazníků, a podle ní byl 

dotazník šířen i mimo členy ARPZPD v ČR, z.s.  

 

7.3 Výsledky výzkumu 

7.3.1 Výsledky šetření 

První část prezentuje soubor základních údajů, které vzešly z tzv. dílčích otázek. Další 

část dotazníku byla soustředěna na zjištění, zdali rodiny s dítětem se zdravotním 

postižením využívají nabízených služeb, a zdali je jich dostatek.  

Základní údaje 

Otázka č. 1 Kraj 

Graf 1. 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření 
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Otázka č. 2 Stav rodiny 

Graf 2. 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

 Otázka č. 3 Pečující osoba 

Graf 3. 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Otázka č. 4 Je pečující osoba zaměstnaná 

Graf 4. 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

 

Otázka č. 5 Kdo další se podílí na péči o osobu se zdravotním postižením? 

Graf 5. 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

35% 

34% 

23% 

8% 

Je pečující osoba zaměstnaná 

Ne

Ano, plný úvazek

Ano, částečný úvazek

Ano, příležitostně (brigády, ..)



42 
           42 z 69 

Informace o osobě se zdravotním postižením 

Otázka č. 6 Věk 

Graf 6. 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

Otázka č. 7 Druh postižení 

Graf 7. 

  

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Otázka č. 8 Stupeň postižení 

Graf 8. 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

Školní a pracovní aktivity osoby se zdravotním postižením 

Otázka č. 9 Navštěvuje / nenavštěvuje? 

Graf č. 9 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Otázka č. 10 Navštěvuje / nenavštěvuje školské zařízení. Pokud ano, uveďte jaké? 

Tabulka č. 1 

       
Stupeň vzdělávání navštěvuje 

Předškolní vzdělávání celkem  3 

 

   

z toho MŠ 2 

    

ostat. (Kaňka) 1 

Základní   celkem 23 

 

   

z toho ZŠ 8 

    

ZŠ - Speciální 12 

    

ZŠ - Speciální* 1 

    

ostat. (Kaňka) 1 

    

Domácí vzdělávání 1 

Další, praktické     celkem 12 

 

   

z toho OU 2 

    

Praktická Škola - 1letá 6 

    

Praktická Škola - 2letá 4 

Střední     celkem 4 

 

   

z toho SŠ 3 

    

SŠ - Speciální 1 

Vysoké     celkem 2 

 Ostatní     celkem 4 

 

   

z toho  Centrum Denních Služeb 1 

    

Denní stacionář 3 

      Vysvětlivky: 

    ZŠ - 

Speciální* 

 - jedná se o speciální třídu zřízenou u ZŠ z iniciativy rodičů a vedení 

školy 

  

     

Kaňka 

 - jedná se o speciální předškolní a školní zařízení (OPS) soukromého 

charakteru  
 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

 Průzkum v otázce č. 10 vypovídá, že 32% respondentů uvedlo, že jejich dítě 

nechodí do žádného školského zařízení, což je dáno skutečností, že dítě docházku ještě 

nezačalo, nebo ji již ukončilo. V krajním případě mu ji neumožnil jeho zdravotní stav. 

 68% rodin pak uvádí, že dítě navštěvuje různá zařízení školského typu či centra 

denního stacionáře nebo denní stacionář.  Přičemž třetina těchto dětí navštěvuje základní 

školu a základní školu speciální. Dalším významným zastoupením jsou žáci škol 
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praktických (jednoleté i dvouleté). Asi pět dětí studuje střední školu a dvě děti školu 

vysokou. Pouze tři děti navštěvují mateřskou školu. A jedno dítě navštěvuje odborné 

učiliště.  

 U jediného dítěte se uvádí, že využívá možnosti domácího vzdělávání. Další dítě 

navštěvuje speciální třídu při základní škole, zřízené pro děti s postižením (za velké 

pomoci ředitele školy a samotných rodičů). A pak jedna rodina přímo uvádí běžnou 

základní školu za podpory asistenta pedagoga. Čtyři rodiny uvádějí jako způsob vzdělávání 

dítěte jeho docházení do denního stacionáře či centra denních služeb. 

Otázka č. 11 Uveďte zda byly/nebyly problémy s integrací do školského zařízení či 

zaměstnání. Pokud ano, uveďte jaké. 

Tabulka č. 2 

 Začleňování do školského 

zařízení     charakteristika problému 

 - předškolní vzdělávání     celkem  3 

 

   

z toho finanční při zajišťování asistenta 2 

    

podmíněno zajištěním asistenta 1 

 - přechod z předškolního do 

základního  celkem 21 

 

   

z toho dohledání speciální školy v regionu 8 

    

finanční při zajišťování asistenta 12 

    

zajištění asistenta vůbec 1 

 - základní vzdělávání     celkem 9 

 

   

z toho přechod z I. na II. stupeň s potřebou 

zařazení do speciální školy (třídy) 2 

    

zřízení speciální třídy na ZŠ 1 

    

zajištění asistence 4 

    

nerespektování IVP školou (učitelem) 1 

    

neochota při zřízení IVP 1 

 - ostatní     celkem 4 

 

   

z toho šikana ze strany žáků na II. stupni ZŠ 3 

    

šikana ze strany pedagogického 

personálu -  ředitele školy 1 

Další - problémy- bez uvedení    

podrobností celkem 3 

 Bez problémů   celkem 33 

 

   

z toho 

naopak - velmi aktivní přístup ze strany 

školy 1 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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  Při začleňování dětí do vzdělávacího procesu uvádějí rodiče následující: 62% 

respondentů neměla problém se začleněním svého dítěte se zdravotním postižením do 

školského zařízení. Zde může uvést i domácí vzdělávání. 9% rodin uvádí, že dítě 

neintegrovali a hledali rovnou speciální zařízení. 4% respondentů mělo problémy, ale 

neuvedlo, jaké. 25% rodin zmiňuje tyto problémy: finanční důvody při získání asistenta; 

při nástupu do mateřské školy, jejich nepochopení; přechod z mateřské školy do spádové 

základní školy; problémy při přechodu z I. stupně na II. stupeň základní školy, kdy byla 

potřeba hledat školu speciální; škola či učitel nerespektovali IVP žáka; ojedinělé případy – 

problém s asistencí, při zřizování speciální třídy v základní škole (zřízení trvalo 1 rok); 

alarmující je informace o šikaně ze strany studentů na II. stupni základní školy, ale ještě 

horší je šikana ze strany ředitele školy.   

 

Otázka č. 12 Sourozenec 

Graf č. 10 

 

 Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Povědomí rodin o státních neziskových organizacích 

Otázka č. 13 Jak jste se dozvěděli o ARPZPD, nebo jiné NNO? 

Graf č. 11 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

 

Otázka č. 14 Jak jste dlouho v ARPZPD, nebo jiné NNO? 

Graf č. 12  

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Otázka č. 15  Který člen/členové z vaší rodiny působí v NNO? 

Graf č. 13 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Otázka č. 16 V rámci členství využívám z nabídky ARPZD: 

Graf č. 14   

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Otázka č. 17 V rámci nabídky ARPZPD využívám/ nevyužívám těchto sociálních  

služeb: 

Graf č. 15 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 
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Otázka č. 18 V rámci regionu využívám služeb / nabídek ostatních subjektů NNO: 

Graf č. 16 

 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření)  
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z toho asistent pedagoga 1 

    

asistence v domácím prostředí 1 

    

osobní asistent 3 

Volnočasové aktivity   celkem 20 

 

   

z toho setkávání celých rodin 3 

    

kroužky zájmové a vzdělávací 2 

    

ostatní klubové aktivity 4 

    

získání nových přátelství 3 

    

finanční spoluúčast 3 

    

společné akce/psychická podpora 5 

Odlehčovací služby   celkem 8 

 

   

z toho denní stacionář 4 

    

vícedenní stacionář 1 

    

rekondiční pobyty 3 

Vzdělávací činnost   celkem 15 

 

   

z toho  společné předávání zkušeností 3 

    

odborná terapie 3 

    

kurzy (asistenta apod.), semináře 3 

    

poradenství, legislativa 5 

    

pomoc při kontaktu s úřady 1 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

Zde se mohly rodiny dobrovolně vyjádřit k danému tématu. Od 77 respondentů se 

sešlo 54 odpovědí.  

V 9% rodiny uvedly, že jim daná organizace v ničem nepomohla a to proto, že mají 

o pomoci jinou představu, než jim může být nabídnuta. Také byla negativní odpověď 

z důvodu úplné absence těchto služeb.  Asi 2% respondentů odpověděla, možná 

neobvykle, že pomoc nepotřebují, že jsou se svojí situací spokojeni. 

V 89 % by se dalo říct, že se odpovědi shodovaly a to v pozitivním pohledu na 

působení NNO. Podstatnou oblastí (podle respondentů) je výrazná podpora těchto 

organizací v rané péči. Rodiny oceňují pomoci při setkání jejich dětí 

s ostatními  vrstevníky a jejich zapojení do společnosti, nová přátelství jak dětská tak 

„dospělácká“. Využívána je asistence jak do škol (za podpory asistenta pedagoga), tak 

v zaměstnání, ale hlavně i v domácím prostředí. V zařízeních NNO se nacvičuje 

sebeobsluha, různé návyky, pracovní terapie. Volnočasové aktivity pro děti i pro děti 

s rodiči jsou hojně vyhledávány. Využitím denního stacionáře pečující osoba získá více 

času pro zařizování osobních a ostatních potřeb rodiny. Při poznání ostatních rodin dochází 
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k výměně zkušeností, a získává se pocit, že na „problém“ není sám. A nabývá se tak 

celkové psychické podpory rodiny. Odlehčovací služby významně přispívají k pohodě 

v rodině, pečující osoba získává více času pro sebe. Jsou vyhledávány různé kurzy a 

semináře pro rodiče, např. asistent pedagoga. Rodiče oceňují rovněž pomoc při jednání 

s úřady (vyplňování tiskopisů a řešení finančních a jiných nárokových záležitostí). 

Nemůžu si odpustit citovat některé výstižné odpovědi, které rodiny uvedly: „Ve 

všem.“ „Přežít“. „Mám více času pro své zájmy, cvičení, semináře, různé 

setkání.“…“záchrana života pečující osoby!“       

   

Otázka č. 20 Postrádáte ve vašem regionu některé služby a aktivity v péči o rodinu  

s dítětem se zdravotním postižením? 

Tabulka č. 4 
 

v regionu     postrádám služby, aktivity  

Ne, nepostrádáme    celkem  22 

 

   

z toho máme dostupné téměř vše 1 

    

jsme spokojeni s centrem Orion 2 

    

nevím 1 

    

ostatní 18 

Ano, vše     celkem 5 

 

   

z toho všechny zmiňované služby 1 

    

služby, které poskytuje Nautis (APLA) 1 

    

ostatní 3 

Raná péče     celkem 3 

 

   

z toho setkání s rodiči, znalost problémů 1 

    

aktivní informovanost rodičů 1 

    

pomoc při řešení situací v rodině 1 

Asistence     celkem 6 

 

   

z toho asistent pedagoga   

    

asistence v domácím prostředí 1 

    

osobní asistent 5 

Volnočasové aktivity   celkem 9 

 

   

z toho rehabilitace 2 

    

kroužky zájmové a vzdělávací 1 

    

ostatní klubové aktivity 6 

Odlehčovací služby   celkem 16 

 

   

z toho denní stacionář 7 

    

vícedenní stacionář 6 
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stacionář s celoročním pobytem 1 

    

centrum denních služeb 2 

Vzdělávací činnost   celkem 3 

 

   

z toho  střední praktická škola 2 

    

sociálně terapeutické dílny 1 

Socializace do společnosti celkem 7 

 

   

z toho chráněné dílny  2 

    

chráněné bydlení 4 

    

zaměstnání 1 

Zdroj: autor práce (vlastní šetření) 

 I zde se mohly rodiny dobrovolně vyjádřit k danému tématu. Od 77 respondentů se 

sešlo 58 odpovědí.   

 36% rodin uvádí, že ve svém regionu nepostrádají, žádné sociální služby, a jsou 

spokojeni s tím jak je to nastavené. V 5% rodiny uvádí, že ano, ale bez dalšího širšího 

upřesnění.  A 2% respondentů uvádí jen nevím. 

 57% respondentů konkretizuje služby a aktivity, které jim chybí při péči o jedince 

se zdravotním postižením.  Službu, kterou nejvíce ve svém bydlišti postrádají je 

odlehčovací služba (respitní péče) jak ve formě terénní tak i pobytové. Co by také chtěli je, 

aby tato služba byla atraktivnější, například rehabilitační činnost.  Dále rodiny postrádají 

osobní asistenci, domácí rehabilitace, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny. Mezi 

další chybějící služby byly označeny volnočasové aktivity, lázně s rehabilitací, praktická 

škola, a poradenská činnost.  Jeden s respondentů kritizoval špatnou spolupráci lékařů a 

lékařského personálu s rodinou s dítětem se zdravotním postižením. Zde chyběla ochota a 

vůle podat rodině dostačující informace a pomocnou ruku. 
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7.4 Diskuse nad výsledky výzkumu 

 Cílem práce bylo zjistit, jaký mají vliv NNO ve vlastním vývoji v oblasti při práci a 

pomoci pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením. Zdali je jich dostatek na trhu 

sociálních služeb, mají-li o nich rodiny s dítětem se zdravotním znevýhodněním ponětí a 

zájem, a zdali dostatečně využívají jejich nabídek. Otázkou je zdali tyto NNO mají svůj 

smysl, a dokážou se udržet na trhu sociálních služeb v konkurenčním prostředí. Jsou NNO 

dostačující pomocí a podporou pro rodiny s jedincem se zdravotním znevýhodněním? 

Leckdy ukazují rodinám cestu při řešení v jejich nepříznivé životní situaci. Mnohdy 

rodinám s dítětem se zdravotním postižením podají pomocnou ruku ve formě i obyčejného 

vlídného slova, nebo bedlivého naslouchání. 

 U šetření otázky týkající se regionu respondentů je patrné, že se nepodařilo 

rovnoměrně pokrýt oblast celé republiky. Proto se pro neúplnost nevyhodnocoval výzkum 

z pohledu regionálního. Výsledky z hlediska regionálního by byly zkreslené a hlavně 

neúplné.  

 Překvapivě, v rozporu s uvedenou a studovanou literaturou v této práci, se jeví stav 

rodin uváděných v praktické části vlastním šetřením, viz graf č. 2, kde je doloženo více než 

tři čtvrtiny úplných rodin. Je možné, že je to pozitivním výsledkem vývoje společnosti, 

nebo se mohlo „podařit zacílit“ šetřením do poněkud specifické sociální skupiny 

respondentů. V každém případě je to příznivé zjištění, stejně jako u další otázky, viz graf č. 

3. Tady lze s uspokojení konstatovat poměrně vysoký podíl pečujících v osobě otců dětí 

s postižením. Obě tyto otázky demonstrují, podle mě, další pozitivní vývoj ve společnosti 

při pečování o dítě se zdravotním postižením. V otázce kdo další se podílí na péči, se 

zřejmě uplatňuje vliv úplných rodin, viz graf č. 5. Pozitivně se zapojuje partner a to více 

jak ve třetině případů. Nezanedbatelná je pomoc dalších členů rodiny, jako například 

sourozenců a prarodičů, každý více jak deseti procenty. Ve vyhodnocení šetření této otázky 

vyčnívá, bohužel, odpověď „nikdo“ a to u více jak pětiny respondentů.  Tady bude široký 

prostor pro NNO, mnohdy se právě pouze tyto organizace můžou uplatnit. I výsledek 

šetření otázky o zaměstnanosti pečujících osob je překvapivě pozitivní. Více jak polovina 

pečujících je zaměstnána, tím se může zapojit do společenského života. Určitě má na to 

nemalý vliv i působení NNO v místě, jak vyplynulo s dalšího šetření, kde se hodnotí 

pomoc odlehčovacích a podobných služeb poskytovaných nestátních neziskových 

organizací.  
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 Dalším šetřením se zjišťovala charakteristika samotných jedinců se zdravotním 

postižením. Z grafu č. 6 je patrné věkové rozložení. I když hovoříme o dětech, tak převládá 

více jak polovinou skupina 16 >26 roků a pětina je dokonce ve věku 27 >35 let, a čtvrtinou 

jsou zde zastoupeny „děti“. Ve vzorku šetřených rodin převládá kombinované a mentální 

postižení, viz graf č. 7. U zkoumaných rodin převládají vysoké stupně postižení, viz graf č. 

8. Čtyřiceti procenty každý z nejvyšších stupňů (III. a IV. Stupeň). Na základě tohoto 

zjištění je překvapující vysoká míra zaměstnanosti pečujících osob. I tady lze poukázat na 

zřejmý vliv a pomoc ostatních subjektů, jako jsou například NNO. Více jak sedmdesát 

procent postižených dětí vyrůstá v rodině se zdravým sourozencem, viz graf č. 10 a 

většinou více než s jedním. Ve dvaceti pěti procentech má dokonce dva a více sourozenců. 

Zde je rovněž prostor pro NNO v organizování volnočasových aktivit pro děti se 

zdravotním postižením a jejich zdravé sourozence a přátelé. To bývá mnohdy první 

moment, kdy se zdravé děti učí sžít se svými kamarády se zdravotním znevýhodněním.  

S ohledem na věk a stupeň zdravotního postižení koresponduje zapojení dětí a 

mládeže do vzdělávacího a pracovního procesu, viz graf č. 9. Více jak třetina navštěvuje 

školská zařízení a to jak samy, tak s doprovodem nebo asistentem.  Téměř šedesát procent 

využívá činnosti volnočasových aktivit. Zde by měla NNO zvýšit svoji aktivitu s ohledem 

na vysoký podíl nezapojených dětí. Školská zařízení navštěvuje šedesát osm procent a 

druhy navštěvovaných zařízení jsou podrobně popsány ve výsledcích šetření, viz otázka č. 

10. Rovněž se rodiče podrobně rozepsali v další otázce, kde uvedli případné problémy při 

začleňování dětí do škol, viz otázka č. 11.  

Další body průzkumu zkoumaly povědomí respondentů o NNO obecně, seznámení 

s nimi a vlastní aktivní zapojení. Z výsledků, viz graf č. 11, je patrné, že hlavní cesta 

k seznámení s organizacemi, je cesta přátel, anebo vlastní iniciativa.  Působení medií, 

lékařů a lékařských zařízení v osvětě je skutečně minimální. Zde je tedy prostor pro 

propagaci činností NNO. Dále je patrné z grafu č. 12, že členství v NNO, konkrétně 

ARPZPD anebo jiná organizace je záležitost dlouhodobá. Plyne z toho ocenění těchto 

organizací pro významný přínos rodinám s dítětem se zdravotním postižením. V mnoha 

případech, jedná se o čtvrtinu respondentů, se sami rodiče aktivně zapojují do práce v dané 

organizaci.  

U konkrétní organizace ARPZPD se rýsuje fakt, že členové využívají nabízené 

služby sporadicky. Na druhou stranu jsou stejné služby poptávány, viz graf č.14. Podobná 
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situace je ve využívání sociálních služeb, viz graf č. 15. Využití je minimální, ale poptávka 

je vyšší.  Tato situace zřejmě ilustruje různé rozložení služeb v regionech, a současně i 

rozdílnou potřebu těchto služeb. Stejná situace využívání služeb je i u ostatních subjektů 

NNO, viz graf č. 16. Z výše uvedených důvodů však nemohl být průzkum vyhodnocen na 

základě regionů.  

V dotazníkovém šetření se projevuje, že jsou služby nabízené ARPZPD a NNO 

využívány minimálně. Stejně tak se služby málo vyhledávají a poptávají. V části výzkumu 

vedeném pomocí otevřených otázek se však projevil nesrovnatelně vysoký zájem 

respondentů o využívání služeb, řešení problémů se službami nedostupnými v daném 

regionu. Detailně jsou odpovědi na otázku „v čem vám pomohli NNO“ a „co postrádáte ve 

službách ve vašem regionu“ analyzovány ve výsledcích šetření, a to přímo v otázkách č. 19 

a 20. 

Z předešlého vyplývá, že nestátní neziskové organizace mají své místo na poli 

působnosti při pomoci rodinám s dítětem se zdravotním postižením při jejich začlenění do 

společnosti.  Prokazují svůj jedinečný přínos pro tyto rodiny zasažené těžkou životní 

situací. Jak je průzkumem doloženo, mají svůj neodmyslitelný přínos nad rámec standardů.    
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ZÁVĚR 

 Po provedeném šetření, na základě vlastních zkušeností a s použitím dostupných 

materiálů je možné tvrdit, bez nadsázky, že spolupráce rodin s postiženým dítětem s NNO 

se stala u naprosté většiny těchto rodin neodmyslitelnou součástí jejich života a podpora ze 

strany NNO je již vnímána jako každodenní realita.  Pokud budu posuzovat výsledky 

šetření izolovaně bod po bodu, otázku po otázce, dojdu k závěru, že náplň práce NNO je 

dostačující a že jsou služby, jimi poskytované, standardně využívané.  

 Při hodnocení odpovědí respondentů v širším kontextu celé problematiky, dojdeme 

k některým závěrům, které se mohou jevit překvapivě. A to v kladném slova smyslu. Mě 

například překvapila vysoká míra zaměstnanosti pečujících osob s ohledem na věk 

postižených dětí, ale především se zřetelem na stupeň postižení. Tady bude mít zřejmě vliv 

nabídka odlehčovacích služeb NNO. Pozoruhodný je i počet dětí zapojených do 

vzdělávacího procesu, zase s ohledem především na věkové rozložení. A to i přes 

nevyhovující pokrytí, podle vyjádření respondentů, školskými zařízeními navazujících na 

základní stupně. Nemalou roli zde bude rovněž hrát nabídka asistenčních služeb 

poskytovaných NNO. 

 Horší výsledky odhalil průzkum v oblasti začleňování postižených jedinců do 

společnosti po ukončení vzdělávacího procesu. Zde je nedostatek chráněných dílen, 

pracovních míst, ale i chráněného bydlení. Situaci kriticky hodnotí především samotní 

rodiče odrůstajících dětí. Je tu prostor vhodný pro větší iniciativu NNO. A to zaplnit toto 

značné vakuum v nabídce pomoci rodinám s postiženým dítětem. Nabízí se užší 

spolupráce s místní samosprávou a úřady práce. Je třeba podotknout, že zaměstnání u této 

skupiny osob není až tak motivovaná ekonomickými důvody, ale především z důvodů 

socializace jedince do společnosti. 

 Podobně je třeba zaplnit nedostatky v oblasti rané péče. Tady chybí bezprostředně 

podaná ruka pomoci při narození postiženého dítěte. Pro mnohé rodiče se jedná o 

bezvýchodnou situaci a první pomoc mnohdy chybí. NNO by měly vstoupit v kontakt se 

zdravotnickými zařízeními, ovšem tady může docházet ke střetu se současnou legislativou 

(ochrana osobnosti). 
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 Je to určitě nemalý rozsah činností, které musí NNO zvládnout. Když k tomu 

přičteme práce na projektech pro získávání prostředků na činnost z veřejných zdrojů, 

event. ostatních, jedná se o mravenčí práci a každý úspěch, každý spokojený jedinec, 

spokojená celá rodina nebo komunita, samozřejmě potěší. V této souvislosti bych ještě na 

závěr připomněla některé lakonické odpovědi na otázku: „V čem vám výše uvedené 

organizace pomohly, podpořily a odlehčily ve vašem životě s dítětem se zdravotním 

postižením“, kde zaznělo: „Ve všem“, „Přežít“, anebo „Záchrana života pečující osoby“. 
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