
Pokud se člověk ocitne ze dne na den na 
vozíku, vlivem nemoci či nějaké nešťastné 
náhody, s čím vším se musí v prvních 
okamžicích vyrovnat?

Nejtěžší je vyrovnat se s psychikou. Člověk 
se stává míň samostatným a potřebuje se 
naučit přijímat pomoc.  Na první pohled 
se to zdá normální, ale je to hrozně těžké, 
protože si člověk uvědomí, že na některé věci 
už sám prostě nestačí. To je často obtížnější, 
než nemoc samotná. Dále se musí vypořádat 
s omezením, které jeho hendikep přináší. 
Musíte tomu přizpůsobit prostředí, ve kterém 
se nacházíte, a také čas. Základní potřeby 
a úkony, které člověk dělal automaticky, jsou 
najednou problém. Zdravý člověk si to neu-
vědomuje, ale jedná se o obyčejné převléká-
ní, přesedání, nebo přípravu jídla. Já jsem ze 
začátku měla problém i s rukama, takže jsem 
nemohla pořádně udržet ani skleničku. 
Na všechno asi potřebujete více času.

Vždycky jsem byla hyperaktivní a všechno 
jsem dělala rychle. Takže potom jsem z toho 
byla úplně hysterická, že mi nic nejde jako 
dřív. Každá činnost zabere stokrát více času 
než předtím. Nejde si naplánovat několik 
věcí za sebou. 

Zkoušela jste využít služeb nějaké organiza-
ce, která pomáhá s těmito situacemi? 

U mě to bylo komplikované tím, že když 
se mi to před těmi čtrnácti lety stalo, neměla 
jsem přístup k internetu. Další překáž-
kou bylo, že jsem neměla jasně stanove-
nou diagnózu, tedy že jsem neměla nárok 
na vozík ani na jakékoliv pomůcky. Myslím 
si, že dneska už to funguje lépe. V případě, 
že je jasná diagnóza, tak se dotyčný člověk, 
rovnou z nemocnice, posílá na rehabilitační 
pobyty. U mě se čekalo rok, než mě poslali 
do Kladrub, kde mi řekli, že už mi nemůžou 
pomoci.  
A co pomoc ze strany státu? Jak funguje 
odborné sociální poradenství?

Co se týče sociálního zabezpečení, tak in-
validní důchod už jsem v té době měla, a pak 
jsem začala dostávat ještě příspěvek na péči.  
Ale představa, že přijdete na úřad, kde Vám 
řeknou, na co všechno máte nárok, a pomo-
hou se vším, co je potřeba, je bohužel mylná. 
A stalo se mi, že jsem až po deseti letech 
zjistila, že jsem měla na něco nárok. Elektric-
ký vozík jsem od pojišťovny dostala až před 
pár lety. Pojišťovna uhradí základní výbavu 
vozíku, ale různé úpravy, takzvaně „na tělo”, 
si už musí dotyčný zaplatit sám. Měla jsem 
velké štěstí, že kamarádka pro mě udělala 

na Facebooku sbírku, díky které jsem na tyhle 
speciální úpravy získala peníze. Ta solidarita 
od lidí byla naprosto neuvěřitelná. Velmi mě 
potěšilo, že se našlo tolik dobrých lidí, kteří 
jsou ochotni druhému člověku pomoci.
Co si myslíte, že by pomohlo veřejnosti 
pochopit život lidí s hendikepem?

Myslím si, že ve společnosti je snaha 
o osvětu. Za problém považuju nedostatek 
pracovních míst pro hendikepované. Stále je 
málo příležitostí, jak se zapojit do studijního 
či pracovního života. Nedostatek možností, 
jak se aktivně zapojit do společnosti, způso-
bí, že tito lidé musí zůstávat doma. A čím jsou 
starší, tím to mají na trhu práce těžší.
Co byste poradila lidem, jejichž blízký se 
dostal na vozík. Jak mu mohou pomoci? 
Na co si dát pozor?

Nejdůležitější je psychická podpora, aby 
to dotyčného nezlomilo a nerezignoval. 
Dodat mu sílu, aby bojoval. Druhá věc je, jak 
se k tomu člověku chovat. Opět, je to velmi 
individuální, ale myslím si, že by ho rodina 
měla podporovat v samostatnosti a zajistit mu 
soukromí. Zkrátka nedělat z něj ještě většího 
chudáka, než ve skutečnosti je. I když ten člo-
věk odporuje a nechce se mu, což je pro jeho 
okolí velmi těžké, tak mu neustupovat. On jim 
za to nakonec bude určitě vděčný.  (PR)

Jak se žije na vozíku 
Dokážete si představit, že někdy skončíte na invalidním vozíku? Pro většinu zdravých lidí  
je tohle noční můrou. O tom, jak se s touto situací lze vypořádat, a jak začít žít nový život,  

nám poví paní Vladimíra Burianová
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Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, který je spolufinancován 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.


