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Mateřskou lásku si nelze vynu-
tit. Přesto však, když vám lékař
sdělí  vážnou diagnozu dítěte,
jako by se s vámi přece jen
svět zatočil - a, jak se dozvíme
v následující reportáži, při-
lnout k dítěti těžké není,  milo-
vat jej je samozřejmé - hájit
však  jeho přirozená práva s
vědomím, že ono samo to v ur-
čeném čase nedokáže, už tak
samozřejmě lehké
být nemusí ...
„Prognózy našich
holčiček nezadávají
příliš příležitostí k
oslavám. Máme lé-
kařské zprávy plné
diagnoz,o nichž jsme
ještě před několika
lety neměly tušení.
České zdravotnictví
naše děti jen udržuje,
nemá nám co nabíd-
nout ke zlepšení je-
jich stavu. Jsme rodi-
či, kteří z vlastní zku-
šenosti ví, jaké je vy-
chovávat zdravé, tak
i postižené dítě. Naší
povinností je zajistit
všem dětem mož-
nost kvalitního živo-
ta. Je to jejich nepsa-
né právo. Handicap nás toho ni-
jak nezprošŅuje,“ shodují se paní
Vachtlová, Procházková, Ulri-
chová a Tržová, zakladatelky ob-

čanského sdružení Podej nám
ruku.
Vaše občanské sdružení
vzniklo teprve v roce 2012. Z
jakého důvodu právě v tuto
chvíli ?
S narozením postiženého dítěte
se naše životy změnily, svou po-
vahou i směrem. Dnes je ale už
potřeba děti začlenit do kolekti-
vu. Uvědomit si i osobní život a

netrávit veškerý čas terapií. Re-
spektujeme jejich možnosti, ale
zároveň si přejeme zapojit je do
různých aktivit, které jsme spo-

lečně zažívali s jejich zdravými
sourozenci.
Cítíte v tomto směru podporu

okolí, nebo se člověk musí
spolehnout sám na sebe?
Abychom dostali děti tam, kam
chceme, učíme se nahlas o
svých potřebách mluvit a o pod-
poru si říkat. Není to pro nás leh-
ké. Povědomí „zdravé“ společ-
nosti o situaci rodin s postiženým
dítětem je poměrně slabé. Na-
bídka sociálních služeb pro nás
není téměř žádná. Nemůžeme
přijít do školy, vychrlit diagnozu,
problémy a potřeby dítěte a če-
kat, že nás s otevřenou náručí
přijmou, tak to nefunguje, i když
naše děti mají stejná práva jako
zdravé. Abychom mohli zajistit
svým dětem kvalitní život a spo-
lečnost zdravých vrstevníků, kte-
ří je táhnou ve vývoji dopředu,

potřebujeme pomoc druhých,
která ale automaticky - sama  ne-
přichází.
Jak Vám mohou jedinci nebo
organizace pomoci?
Přivítáme jakoukoli kompenzač-
ní pomůcku, která pomůže na-
šim dětem v dalším rozvoji. Dal-
ší možností pomoci je zaslání fi-
nančního daru, pomoc při orga-

nizaci společných
integračních akti-
vit.
Jak využijete fi-
nanční prostřed-
ky?
Předpokládáme,
že pokryjí alespoň
část nákladů spoje-
ných s terapií a léč-
bou našich dětí ne-
bo nákupem kom-
penzačních pomů-
cek. Zahraniční
léčbu a alternativní
léčby totiž pojišŅov-
ny neproplácí. Bo-
hužel právě to je je-

dinou možností našich dětí jak se
zlepšit, fyzicky i mentálně.
Příkladem může být rehabilitač-
ní pobyt v Adeli centru v PiešŅa-
nech, nabízející speciální a in-
tenzivní terapii. Nebo jiné alter-
nativní léčby, které zmiňujeme
na našich stránkách.I kompen-
zační pomůcky - kočárky, chodít-
ka, ortopedické pomůcky - často
jen částečně hrazeny,
nebo nehrazeny vůbec, pojišŅov-
nou.V našich rodinách, kde pra-
cuje jen otec,a my matky se sta-
ráme o postižené dítě se desítky
tisíc korun šetří jen těžko, i když
je to nejvíce potřeba.
Hrají zde roli nejen peníze, ale
i čas?
Jistě, v životě postižených dětí
ubíhá několikanásobně rychleji.
Naše děti jsou ve věku, kdy je
ještě šance něco změnit a zame-
zit různým komplikacím, které se
často objeví až časem v závi-
slosti na jejich vývoji.
Iniciativu však nesměřujeme
pouze k penězům. Neméně dů-
ležitým naším cílem je oslovení
široké veřejnosti, komunikace s
ní, odstraňování společenských
bariér a pomoc rodinám, které se
v situaci, která už pro nás není
nová, možná právě ocitly.

Občanské sdružení Podej nám ruku

I člověk s handicapem může
žít důstojně a plnohodnotně

Členky Občanského sdružení Podej nám
ruku se svými holčičkami.

Svůj osud si Eliška Vachtlová, Eliška Ulri-
chová, Adélka Procházková a Nikolka Tržo-
vá nevybraly, ale my ostatní jim ho může-
me usnadnit.
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