
Lenka vyrostla a své mládí prožila 
v úplné rodině se dvěma sourozenci, 
kdy ona byla nejstarší. Rodiče žijí do-
sud, jedna sestra náhle zemřela a bratr 
se k ní nezná. Rodinné vztahy v jejich 
rodině byly vždy složité. I kvůli tomu 
se Lenka rozhodla odstěhovat na druhý 
konec republiky, do Ostravy.  Zde si přes 
seznamovací agenturu našla budoucího 

manžela. Lenka dlouhá léta pracovala 
na finančním úřadu a zároveň studovala 
obor cestovní ruch, protože cestování 
byl velký koníček již od mala. Protože 
však přišlo první těhotenství, muse-
la studium přerušit a začala se naplno 
věnovat rodině. V manželství se po dceři 
Kristýně narodil ještě syn. Po mateřských 
se vrátila do práce, ale začaly se postup-
ně objevovat zdravotní potíže ve formě 
bolestí hlavy, ochabování rukou i no-
hou, přicházelo to ve vlnách a vše vedlo 
k tomu, že po peripetiích na úřadech byl 
po několika pokusech s částečně přizna-
ným invalidním důchodem přiznán plný 
invalidní důchod.

Problémy se začaly objevovat i v man-
želství. Lenky manžel se nechoval zrovna 
chápavě, Lenku psychicky urážel, nadával 
ji, hádky se stupňovaly, zvlášť když se 
objevily její zdravotní potíže a nastoupilo 

chození o berlích. Po neskonalém trápení 
se rozhodla rozvést a odešla i s dětmi 
blíže k rodičům. 

Ani ne po roce došlo k progresi jejího 
onemocnění až do fáze ochrnutí dolní 
poloviny těla, kdy jakákoliv péče o děti 
byla ohrožena. Otec Lenky se dohodl 
s exmanželem, že se o ně prozatím po-
stará on.

Nicméně co teď, na koho se mám obrá-
tit, kdo mi může pomoci, když to doma 
sama nezvládám? Lenka sama nevěděla, 
na koho by se měla v takto složité situaci 
obrátit, kde by mohla sehnat informa-
ce a kdo by ji mohl doopravdy pomoci. 
Věděla o jednom domě ve městě, kde 
ubytovávají lidi, kteří jsou postižení a sly-
šela, že tam také nabízí nějakou sociální 
pomoc. Lenka si sehnala telefonní číslo 
na pána, který dům provozoval. Ten ji 
při osobní schůzce řekl základní infor-
mace o bydlení, které nabízí. Jednalo 
se o pokoje o pěti lidech, postele jako 
z minulosti, sociální zařízení jedno pro 

dva pokoje a taktéž společná kuchyňka. 
Zásadní informace však přišla na konci 
prohlídky, kdy se Lenka dozvěděla, že by 
musela každý měsíc uhradit sedm tisíc 
za ubytování. Lenka byla v koncích, vě-
děla, že si toto ubytování nemůže dovolit. 
Z důchodu by zaplatila bydlení, ale už by 
ji nezbylo nic navíc. Doma být sama ale 
nemohla.

Otec Lenky se nemohl dívat na to, jak 
se dcera trápí a rozhodl se, že už nebude 
jen přihlížet, ale dceři pomůže, jak bude 
moc. Kontaktoval sociální odbor na měst-
ském úřadě, aby vyzvěděl více infor-
mací o pánovi a domě, o který se Lenka 
zajímala. Na úřadě neměli ani potuchy 
o tom, že se tato služba prezentuje jako 
sociální a že jde o tzv. „pomoc“ lidem. 
Později se Lenka dozvěděla, že služba, 
která se zde nabízela, nebyla registrova-
ná. V ten moment si uvědomila, že kdyby 
nebylo otce, mohla se ocitnout ve velice 
nepříjemné situaci. Srozumitelné in-
formace o různých možnostech Lence 
poskytla až sociální pracovnice na soci-
álním odboru. Nejen, že ji velice rychle 
pomohla zprostředkovat ubytování, ale 
také jí předala informaci o stránce ire-
gistr.mpsv.cz, kde si Lenka mohla zjistit 
více informací o nabízených sociálních 
službách. Zde jsou všechny registrované 
služby podle různých kritérií zařazeny 
a člověk si je může vyhledat podle místa 
bydliště a nepříznivé situace, ve které se 
zrovna nachází. To bylo pro Lenku oprav-
dovým vysvobození. Cítila se soběstačná, 
internet i telefon ovládat umí, chtěla si 
vše vyřídit a vykomunikovat sama, není 
přece žádný nemocný člověk, aby se 
někde nedokázala domluvit. Tohle Lence 
znovu dodalo obrovskou sílu k tomu, aby 
mohla bojovat s její nepříznivou situací.

V internetovém registru si našla kontakt 
na pečovatelskou službu v místě bydliště, 
s níž uzavřela smlouvu. Terénní pečova-
telky jezdily k ní domů, a to podle toho, 
jak potřebovala. Exmanžel s tatínkem 
Lenky pomáhali s péčí o děti a za to jim 
byla Lenka velice vděčná.  (PR)

Lenka (40): Tohle pro mě bylo 
opravdovým vysvobozením
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