
Chráněné bydlení je koncipová-

no do bytů, klienti žijí samo-

statně, každý má své soukromí.

V podkroví Daliborky se nachá-

zí byt paní Jiřiny, prosluněný,

útulně zařízený, s malou kuchyň-

kou a vlastní koupelnou. „Paní 

Jiřinka byla od malička po prodě-

lané dětské mozkové obrně zcela 

odkázaná na maminku. Po smrti 

maminky se nám ozvala její ka-

marádka. Upozorňovala, že paní 

Jiřina nemůže samostatně cho-

dit, často padá, má hodně úrazů. 

U nás je nyní třetím rokem. Prv-

ní, o co jsme se snažili, bylo na-

učit ji chůzi s oporou za pomo-

ci zábradlí. Nejprve se naučila 

chodit po bytě, pak do jídelny. 

Později jsme přidali trasu po za-

hradě s chodítkem, které jsme jí 

zajistili. Postupně jsme posouvali 

hranice a dnes zvládne paní Jiři-

na s chodítkem i cestu do města,“ 

vypráví nadšeně vedoucí služby 

Soňa Matulová.

Pro rodiče 

s dospělými dětmi

V domově je několik jednopo-

kojových a vícepokojových by-

tových jednotek. Vícepokojové 

byty jsou určeny především pro 

bydlení rodičů s dětmi. „Mezi 

hlavní důvody, proč k nám do 

chráněného bydlení klienti při-

chází, patří situace, kdy rodiče 

s přibývajícím věkem pociťují, že 

již plně nezvládají péči o své dítě 

a zároveň mají obavu, co s dětmi 

bude, pokud se s nimi něco stane. 

Při práci s rodiči se zaměřujeme 

na jejich podporu v oblasti tráve-

ní volného času, na návrat k čin-

nostem a aktivitám, které museli 

kvůli péči o své dítě omezit či se 

jich úplně vzdát,“ vysvětluje so-

ciální pracovnice.  

Péče nejen o tělo, 

ale i o duši

Součástí charitní činnosti je i du-

chovní péče o klienta. V centru 

zájmu stojí člověk jako bytost 

hledající smysl života, člověk 

toužící po lásce a přijetí. „Když 

přijímáme klienty, mluvíme 

i o duchovní podpoře. Snažíme 

se, aby v každodenní péči bylo 

něco navíc a klienti to vnímali,“ 

popisuje Soňa Matulová. Přímo 

v domově se nachází kaple, kde 

se konají pravidelné mše pro kli-

enty i veřejnost. Velkou duchovní 

oporou je i pastorační asistent.

Sourozenci Jarda 

a Edita s maminkou

Paní Stanislava se s dětmi ve 

věku 52 a 42 let přistěhovala až 

z jižních Čech. Do cílové skupi-

ny služby patří dcera se středně 

těžkým mentálním a zdravotním 

hendikepem. Syn pro těžké po-

stižení do cílové skupiny nená-

leží, avšak sourozence nebylo 

možné rozdělit. Dcera komu-

nikuje pouze neverbálně a je 

upoutána na invalidní vozík. „Edi-

ta je velmi šikovná, maluje 

obrázky, plete přívěšky na klí-

če, uvažujeme i o zařazení do 

denního stacionáře,“ sděluje so-

ciální pracovnice. Paní Stani-

slava s dětmi odjíždí každoroč-

ně na celé prázdniny do rodného 

kraje, kde se setkávají s širší ro-

dinou. „Snažíme se podporovat 

klienty v udržování rodinných 

vazeb tak, jak byli zvyklí před 

příchodem do našeho zařízení,“ 

přibližuje Soňa Matulová život 

v domově. Paní Stanislava se 

usmívá a dodává: „Teď to máme 

konečně vyřešené, jsme spoko-

jení. Jsou tu na nás všichni moc 

hodní.“                         

 Eva Štefková

Místo k životu. Chráněné bydlení 
Domova Daliborka v Prostějově

Klienti bydlí v samostatných 

bytech, ale rádi se setkávají 

u společných debat 

a aktivit.  
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Charita Prostějov provozuje pobytovou službu chráněného bydlení pro osoby s lehkým či 

středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným hendikepem. Do služby přijímá 

také dospělé osoby se zdravotním postižením společně s jejich rodiči, kteří vzhledem ke svému 

věku nejsou schopni zajistit svým dětem odpovídající péči. Jedná se o jedinou službu chráně-

ného bydlení v České republice, která přijímá klienty společně s pečujícím rodičem seniorem.

Čeští dárci pomohli 
hendikepovaným dětem na Haiti

Lavmanie a Kanaika, dvě čtyřleté dívky od narození po-

stižené deformacemi dolních končetin, se díky českým 

dárcům podrobily operaci. Operace proběhla 31. března 

v hlavním městě Port-au-Prince a podle posledních zpráv 

byla úspěšná. Dívky pochází z Gonaives, kde dlouhodobě 

působí Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). 

„Potřebujete pomoci s péčí 

o své dospělé dítě se 

zdravotním postižením? 

U nás můžete zůstat 

spolu s ním…“

Operativní zákrok znamená 

mnohdy jedinou šanci hendi-

kepovaných na důstojnější ži-

vot v tamních podmínkách. 

Lavmanie a Kanaika nyní ma-

jí vyhlídky na lepší budouc-

nost. Díky včasnému lékařské-

mu zásahu se jednou zařadí 

mezi své zdravé vrstevníky. Fi-

nanční částku na obě operace 

poskytla ACHO ze sbírkového 

účtu pro Haiti, na který přispí-

vají čeští dárci. Jedna operace 

stojí zhruba 700 dolarů, což je 

pro haitské obyvatele nepřed-

stavitelná suma.

Chudoba i nulová 

zdravotní péče

Život zdravotně a mentálně po-

stižených obyvatel na Haiti je 

svízelný. „Jsou to především 

ženy a děti, kdo živoří v nuz-

ných podmínkách. Od útlého 

věku musí ženy namáhavě pra-

covat, zvedat a nosit těžká bře-

mena. Chybí zde předporodní 

a poporodní péče o matku 

a dítě, mnohé děti tak trpí po-

stižením, které by v běžném 

prostředí nebylo problémem 

vyléčit,“ líčí realitu každoden-

ního života humanitární pra-

covnice Kristýna Lungová. 

Šance na důstojnější 

život

Mnozí dospělí hendikepovaní 

lidé by dnes vedli mnohem pl-

nohodnotnější život, pokud by

u nich v minulosti došlo k in-

vazivnímu zákroku. „Na Haiti 

jsou mentálně a tělesně posti-

žení lidé odsunuti mimo spo-

lečnost. Často se na ně pohlíží 

s despektem, za nímž stojí díky 

nízkému vzdělání spojenému 

s negramotností i lidová pověr-

čivost,“ vysvětluje koordiná-

torka projektů na Haiti.

Centrum pro hendikepované 

a podvyživené děti v Gonaives 

bylo vybudováno za fi nanční 

podpory Arcidiecézní charity 

Olomouc. Najdete 
nás na stránkách: 
www.haiti.cz

Eva Štefková

Charitní pracovníci Domova Daliborka vystoupili v pořadu 

Ve středu na TV Noe. Záznam včetně dalších informací 

naleznete na: http://www.prostejov.charita.cz/

V Arcidiecézi olomoucké 

poskytuje službu chráněného 

bydlení osobám s mentálním 

a tělesným hendikepem 

rovněž Oblastní charita 

Vyškov a Oblastní charita 

Uherské Hradiště.

Gonaives. Matky přichází 

s dětmi do centra pro 

hendikepované děti.
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