
Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, 
který je spolu�nancován z Evropského sociálního fondu. 
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku kvalitních, dostupných 
a udržitelných komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, zejména prostřednictvím transformace systému ústavních 
sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.

Žaneto kde a kdy začal Váš příběh? 
Narodila jsem se v  Berouně. S otcem 

jsem nikdy nebyla v kontaktu. Do 18 let 
jsem žila s maminkou, která se o mě sta-
rala. Po její smrti jsem zůstala se sestrou, 
která měla dál pokračovat v péči o mě, 
ale vůbec to nefungovalo.  Nechala mě 
zanedbanou, hodně pila alkohol, brala mi 
peníze z důchodu. V roce 2000 mi sociál-
ní pracovnice z Berouna  pomohla s ná-
stupem do Nalžovického zámku, domova 
pro osoby se zdravotním postižením. 

Jaké to bylo bydlet v domově pro osoby 
se zdravotním postižením? 

Zpočátku to bylo těžké. Byla jsem zba-
vena právní způsobilosti, neměla jsem 
ani oblečení, neuměla jsem se postarat 
o základní věci. 

Bydlela jsem v prvním patře, kde nás 
bylo pět na pokoji. V pokoji byly jen bílé 
zdi bez obrázků, nebylo to tam útulné 
a měla jsem tam jen postel a stoleček. 
Všechno jsme museli dělat hromadně, 
včetně provádění hygieny. Personál nám 
vydával jídlo a nemohli jsme si vybrat, co 
chceme jíst.
A pak se to zlepšilo?

Později jsem se přestěhovala, v rám-
ci Nalžovického zámku, do chráněného 
bydlení do Podzámčí. To jsou samostat-
né domácnosti, o které jsme se s pomocí 
asistentů starali. Nejdříve jsem bydlela 

Žanetina cesta
k lepšímu domovu 
a větší samostatnosti

na „Domečku“, kde jsme byly na pokoji 
čtyři, a časem jsem se přestěhovala na 
„Chaloupku“, kde jsme byly dvě na pokoji 
a čtyři v domácnosti. Zde jsem měla více 
soukromí. Koupila jsem si svoji postel. 
Měla jsem radost, že mám něco svého. 
Chodila jsem pomáhat do kuchyně, ale to 
mi moc nešlo. Pak jsem pomáhala v prá-
delně, a tam jsem byla spokojená. V za-
řízení jsem chodila do sociálně terapeu-
tických dílen, kde jsem se naučila dělat 
náramky z korálků, drhat, šít, plést.
Další Váš domov byl v chráněném 
bydlení v obci Příčovy. 

V chráněném bydlení jsem žila s další-
mi pěti uživatelkami. Bydlela jsem sama 
v pokoji, vybavení jsem měla částečně 
své. Vyhovovalo mi soukromí a klid na 
své koníčky.  V domě byly dvě koupelny, 
společný obývací pokoj a kuchyň. Svůj 
pokoj jsem si uklízela sama a společ-
né prostory jsme uklízely všechny spo-
lubydlící dohromady. Společně jsme si 
sepisovaly jídelníček a každý si vybral, 
na co měl chuť. Při přípravě jídla jsme se 
střídaly.
Takže jste se postupně 
osamostatňovala…

Ano, byl to pro mě obrovský rozdíl. 
V dalším chráněném bydlení v Příbrami 
jsme měli i zahradu a mohli jsme si gri-
lovat. Se spolubydlícími jsme se scházeli 
u kávy a povídali jsme si. Naučila jsem se 
jezdit po městě autobusem a orientovat 
se po Příbrami, chodit sama nakupovat, 
či na různé akce probíhající ve městě. 
Chodila jsem pravidelně do sociálně te-
rapeutické dílny v Příbrami. V létě 2015, 
s pomocí asistentů, jsem začala chodit na 
zkoušku do chráněné dílny. 
Jaké to pro Vás je pracovat v chráněné 
dílně? 

Od září 2015 jsem zde zaměstnána na 
zkrácený úvazek. Práce mě baví, každou 
chvíli děláme něco jiného. Nyní již pra-

cuji zcela samostatně a vše zvládám. Po-
kud si nejsem jistá, telefonuji asistentovi. 
Jsem ráda, že si vydělám peníze a mohu 
jet na dovolenou, koupit si nové obleče-
ní, jít sama ke kadeřnici, či na pedikúru. 
Koupila jsem si i mobilní telefon.
Na co jste nevíce pyšná?

Na to, že jsem se z nepřetržitého dohle-
du propracovala k minimální podpoře 
ze strany asistentů. Hodně toho zvládnu 
sama, ale občas jsem ráda, že se mám na 
koho obrátit. Třeba právě s tím, jak hos-
podařit s penězi nebo s vařením. Ale už 
vím, co chci a co mě baví a na čem ještě 
musím zapracovat. 
Prozradíte nám, pokud to není příliš 
osobní, na čem potřebujete zapracovat?

Mé chování někdy vede ke konfliktům 
s ostatními. Snažím se těmto situacím 
předcházet. Hodně mi v tom pomáhá 
povídání s terapeutkou na skupině se-
beobhájců. Mluvíme o těchto situacích 
a o tom, jak je zvládnout, a také jaké další 
situace mohou nastat.
Máte nějaké plány do budoucna?

Moc neplánuji, těším se na to, co při-
nese každý nový den. Ráda si povídám 
s ostatními lidmi z dílny, dobrovolní-
ky, asistenty, prostě se všemi a nejlépe 
u kávy. Také se zajímám o situaci v naší 
organizaci. A pořád něco vyrábím – ma-
luji, pletu nebo drhám. (PR)

Žanetě je 36 let a za svůj život se stěhovala již šestkrát. 
Přes všechny životní útrapy se dokázala dopracovat k lepšímu, 
vlastnímu domovu a takřka úplné samostatnosti.


