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Jako se vždy rodily děti zdravé duševně i tělesně, které byly a jsou pýchou a štěstím 
rodičů, tak odjakživa přicházely na svět děti fyzicky nebo duševně postižené, které byly 
pro rodiče od okamžiku narozeni zdrojem bolesti, zklamání a starostí. Každý z nás by 
si měl uvědomit, že to nemusí být jen okamžik zrození, ale že stačí jediný moment 
nepozornosti, neopatrnosti, a život náš, nebo našich blízkých, se v důsledku postižení 
nebo nemoci může od základu změnit. Je nutné, aby všichni lidé pochopili, že postižení 
lidé byli, jsou a budou, že jsou to členové naší společnosti, která s nimi musí počítat 
a poskytovat jim pomoc, oporu a lásku. Co může poskytnout každý, je ohleduplnost, 
láska takt... 

V době měnících se hodnot jsne se více zamýšlely nad svou prací a dospěly jsme 
k názoru, že naše aktivity, nápady, myšlenky, nemůžeme plně realizovat jen v rámci 
školy, družiny, internátu. Cítily jsme totiž velkou mezeru v oblasti volného času men-
tálně postižených děti a rozhodly jsme se ji vyplnit. Začaly jsme tím, co je nám nejbliž-
ší. Hrát s dětmi divadlo, muzikály, cestovat s nimi, poznávat nová místa naší země. 
Seznamovat širší veřejnost s mentálně postiženými, vzájemně se integrovat. Proto vznik-
la organizace IZAP: Integrace Zdravých A Postižených. Měly jsme již zkušenosti z vý-
chovné práce a naše nadšení, organizační schopnosti a lásku k dětem jsme považova-
ly za vstupní kapitál. 

Vlastní práce začala hledáním sponzorů, tj. prošením, vysvětlováním, přesvědčová-
ním podnikatelů, obchodníků, malých i velkých firem, ale i politiků, ministerstev a zná-
mých. Po představení mentálně postižených dětí ve Zlíně na akci „Dejte nám šanci, 
chceme žít s Vámi", jsme se vydaly do Prahy. Jediné z oslovených divadel, které nám 
podalo pomocnou niku, bvlo divadlo Semafor, konkrétně Vladimír Hrabánek, Jiří Suchý 
a Jitka Molavcová. 

Na prknech původního Semaforu vystupovaly děti ze Zlína, z Pomocné internátní 
školy, chovanci Diagnostického ústavu sociální péče Tloskov a děti a studenti ze 
základních a středních škol. Na pódiu zavládla symbióza všech účinkujících děti 
i dospělých, a z hlediště tleskali Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou, zástupci Vlády ná-



rodního porozumění, zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, Výboru dobré vůle 
Olgy Havlové a další osobnosti našeho kulturního i politického života. Jiří Suchý 
a ministr zdravotnictví dr. Bojar šli dětem na pódium poděkovat a zatancovat si s nimi. 
V sále bylo 300 postižených děti, každého z nich vybavila firma Polaroid, každý dostal 
ovocný pohár z pasáže Světozor. Maše motto „ Dejte nám šanci, chceme žit s vámi" 
zvítězilo. 

Od tohoto dne „dobýváme" nejen Prahu, ale i jižní a severní Moravu, Itálii, Ra-
kousko, Chorvatsko. Nehrajeme a nestýkáme se jen v Semaforu, ale i v divadle Kome-
die, naZofině, nebo v Lucerně. Když jsme veřejnosti představily naše mentálně posti-
žené děti prostřednictvím jejich divadla, pozvaly jsme poté do Zlína holandské profe-
sionálni divadlo mentálně postižených. 

Kromě toho jsme náš program rozšířily o rekreačně ozdravné pobyty doma i u mo-
ře, poznávací zájezdy např. na Macochu, Pálavu, do Gansendorfu, nebo o zábavný 
výlet na Matějkou pouť do Prahy. 

V rámci naší společnosti bychom chtěly: 
1. Představovat dál mentálně postižené děti prostřednictvím jejich činnosti (divadlo, 

muzikál, keramika, muzikoterapie, hipoterapie,sport). 
2. Obohacovat jejich život poznáváním jiných míst, měst, zemi. Stavět na zkušenosti 

a poznáni. 
3. Zabývat se rekreačně ozdravnou činností. 
4. Pořádat soutěže a hrv v rámci tradic a svátků. 
5. Založil cyklistickou základnu, která už je zčásti zbudována (8 horský>ch kol), a půj-

čovat kola zařízením v regionu Zlín. 
6. Budovat most Praha-Zlin - seznamovat mentálně postižené děli z našeho regionu 

i hlavním městem, jeho kulturou a lidmi. 
7. Věnoval se hlavně dětem, které odcházejí z Pomocné školy Zlín do jiných zařízení 

a udržovat s nimi kontakt, a všem mentálně postiženým v regionu Zlín nabízel své 
služby. 

8. Využít nabídek kulturních, sportovních, politických, společenských k obohacení ži-
vota mentálně postižených děti. 

9. Zapojovat do každé akce děti z mateřských škol, základních škol, středoškoláky. 
Vzájemně se poznávat a pomáhat si. 

10. Zvyšovat si kvalifikaci studiem Pedagogiky volného času na Pedagogické fakultě 
UK Praha. 
Všechny akce, které jsme uspořádaly na počátku, byly výsledkem práce týmu dob-

tých lidí: Od sponzorů a dárců, až po všechny učitele, vychovatele, ředitele škol, kteří 
nám pomáhali. Pro nás všechny bylo odměnou rozzářeni dětských oči, pocit štěstí. 



Aby sdružení „IZAP" mohlo fungovat na profesionální úrovni, nemohlo stačit jen 
zaregistrování u Ministerstva vnitra, přidělení IČO, vypracování stanov a vyhledává-
ni sponzorů. Naše práce začala nabýval širších rozměrů, a myse v jejím průběhu učily 
např. jednat se širokým okruhem lidi. seznamovat se se zákony, grantovou politikou. 
Jednat na obecních úřadech, magistrátech, ministerstvech. Protože v této sféře nebyla 
zabezpečena informovanost o zásadních otázkách, musely jsme si cesty a formy práce 
hledat samv, a dle zkušenosti buď pokračovaly dál, nebo se na s\ých chybách poučily 
a hledaly možnosti jiné. 

Dnes spolupracujeme s kulturním a sociálním odborem ve Zlíně, (přednosta Úřa-
du města Zlína byl hostem na Lentilkovém bále v Lucerně), společnosti ARGO Zlín 
a všemi speciálními školami a ústavy v regionu. Nicméně problémy administrativní, 
finanční, organizační, se nám podařilo vyřešit až diky spolupráci s ministerstvem 
školství (jmenovitě pí Chlistovské) a skutečnou oporou nám byla při všech akcích pí 
Vaňková z Ministerstva kultury. Duchovni otcovství patři VI. Hrabánkovi, kletý nám 
pomáhá od prvního dne dodnes. Zpočátku jsme hledaly oporu a podporu jen v regi-
onu Zlín, nicméně stěžejní pomoc přišla z Prahy.Zde jsou sídla ministerstev, institu-
cí, nadaci. Získaly jsme zde nejen finance, sálv, divadla, ale hlavně dobré přátele, 
diky jimž máme znovu elán a motivaci pro další práci. A kdo z léto situace může 
vytěžil ? Jen a jen děti. 

Otázkou zůstává: jak dál? Mnoho věci nefunguje, jak by mělo, zejména informace 
o sdruženích, nadacích, společnostech jsou roztříštěné, neúplné, médii často zkresle-
né. Přitom naší prací dnes už není jen zaměstnání vychovatelek v Pomocné škole. Jsme 
členkami Psychopedické společnosti, Správní rady humanitárních sdruženi, student-
kami PedF UK, matkami a manželkami, vedením Společnosti Izap. Znovu: Jak dál? 

Odpověď není jednoznačná, a klade si ji určitě mnoho z nás. My bychom si přály, 
a apelujeme tímto na zákonodárce, odborníky, úřady, aby se zamysleli více nad neleh-
kým údělem postižených lidi a nad sdruženími, které jim pomáhají. Je třeba, aby se 
obě strany cílily plnohodnotné, dostatečně oceněné, abv jim bylo v naší společnosti 
dobře. Aby veškerá výchovná práce získala prestiž, měla úroveň, aby zákonodárci 
připravili takové podmínky, v nichž by všichni mohli v klidu pracovat, měli podporu 
státu, společnosti, veřejnosti. Je nanejvýš nutné, aby lidé, kteří s postiženými pracuji 
a usnadňují jim život, získali prestiž na veřejnosti. 

Hodně v lom pomáhá a velmi dobře pracuje Správni rada humanitárních sdruženi 
Zatim však stál nedává garance, abv se práce v nadacích a sdruženích dala dělat 

profesionálně. Je třeba vytvořil legislativu, podmínky a normativy pro činnost huma-
nitárních organizaci s jejich následnou a včasnou kontrolou. 
Soudíme, že je třeba: 
- vytvořit jasnou koncepci sociální politiky s přihlédnutím k potřebám regionů, 



- pozvat zástupce hlavně nových organizací, seznámit je s grantovou politikou, se zís-
káváním financi, s koncipováním projektů a žádostí. Především je třeba zkvalitnit 
informovanost. Každé ministerstvo, obec, organizace má jiné požadavky. Je nutné 
zjednodušit administrativu (např. nadace ROS),unifikovaným a jednotným způso-
bem vyhlašovat konkurzy. 

- důkladně seznámit veřejnost (prostřednictvím tisku, televize, rádia) o možnosti fi-
nančních odpisů z dani na humanitární účely. Lidé potřebuji slyšet, přečíst si, jak 
stát zabezpečuje péči o postižené. Co je účelem a cílem neziskových organizací. Ne-
mohou se stále představovat jen organizace samy. 

- uspořádat více podobných veletrhů, jako „ Vita humanita" na Žofině. Výborný ná-
pad, jak představit občanská sdružení veřejnosti, navíc pod záštitou (nebo jen s ná-
vštěvou) pana prezidenta. Vytvořil tradici. 

Závěr: 
Společnost IZAP vznikla z euforie, nadšení, z touhy udělat něco navíc. Něco pro 

mentálně postižené děli, které známe ze své profese. Za pět let práce IZAP U se mnoho 
věcí povedla, většina jich byla vysoce hodnocena a některé se nepodařily tak, jak jsme 
si představovaly. Ale listujíce v kronice a fotoalbech vidíme, jak mezi postiženými dět-
mi jsou vždy v radostné náladě Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Martin Dejdar, Lucka 
Vondráčková, Richard Hes, Martin Bojar, Ladislav Potměšil, Bára Hrzánová, Václav 
Neckář, Stanislav Tříska, Táňa Fišerová, Jiří Dienstbier, Zuzana Bydžovská... a vyba-
vují se nám místa jako Benátky, Bibione, Caorie, ostrov Raab. Vracejí se vzpomínky 
na letošní raftováni a potápění v Chorvatku, na divadelní školy v Luhačovicích, ozdrav-
né pobyty v Orlických horách... 

Motto „ Dejte nám šanci, chceme žít s vámi" bude dále naplňováno. Diky lidem, 
kteří nás chápou i díky Praze, která nás přijala. Často se nás lidé ptají, proč zrovna 
Praha. Odpovídáme: Jsou dál. Vycházejí vstříc našim aktivitám. Chápou nás, a přeji 
dětem. Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli. 

Q 


