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Vytištěno, rozesláno, doručeno. Děkujeme!
„Přišel nám poštou Váš dopis ohledně pomoci pro rodiny čekající třetí dítě. Staráme
se o holčičku, která teď nastupuje do školy.
Loni se nám narodil syn, který musel hned
po narození na operaci nohou, chodíme na
ortopedii a fyzioterapii, aby vůbec chodil.
Nyní jsem zjistila, že jsem těhotná. Bydlíme
v pronájmu, který bohužel není bezbariérový a jediný volný ve městě je cca o deset
tisíc dražší, auto potřebujeme větší, protože
se do něj fakt tři autosedačky nevejdou. Zatím jsem alespoň pár hodin týdně pracovala, ale mám obavu, jestli to bude se dvěma
miminky možné. S narůstajícími cenami
nevím, jak to můžeme zvládnout. Je z Vaší
strany možné nějak pomoci?“

„Jsem v sedmém týdnu těhotenství. Na potrat jít nechci, před šesti lety už jsem jeden
podstoupila, ale co můžu miminku nabídnout?! Hlavou se mi honí spousty otázek
a mám hrozný strach, když si miminko
nechám, že to finančně nezvládnu, a když
podstoupím potrat, že si to neodpustím.
Moje sestra je teď také těhotná, má termín
měsíc přede mnou. A to si také nedokážu
představit, že bych koukala na její miminko a já měla výčitky, že jsem svoje zabila.
Svoje pocity tu snad ani všechny nedokážu
vyjádřit. Váš dopis jsem ve schránce našla
v pravou chvíli.“
Když jsme před rokem s Českou poštou,
dodavateli papírů a tiskaři jednali o oslovení

všech 4.2 miliónů domácností, vypadalo to
jako utopie. Ale podařilo se a v srpnu byly
doručeny poslední dopisy. Pošta garantovala míru doručení 95 %, což odpovídá realitě,
že si někde místní pošťák ušetří práci. Cílem
bylo připomenout tisíce nenarozených dětí,
které zbytečně přicházejí o život při umělých potratech, připomenout zodpovědnost
otců těchto dětí a nabídnout pomoc nečekaně těhotným ženám. Celkové náklady na
vytištění, navkládání a doručení jednoho
dopisu byly cca 2 Kč. Chtěl bych každému
z Vás poděkovat, že nám pomáháte s těmito mimořádnými výdaji. Pomáhají měnit naši
společnost.
Radim Ucháč
Foto: prostooleh / freepik.com

Studium a rodičovství

Foto: gpointstudio / freepik.com

Nečekaně počaté dítě při studiu?
Žádná katastrofa. Právě naopak!
„Čekám dítě!“ Tahle věta pro mladou studentku často
znamená ukončení jejího snu. Není přece možné
zvládnout péči o dítě i studium! Ono to tak ale vůbec
nemusí být. Naopak! V některých případech může malý
potomek svým rodičům studium usnadnit.
Samozřejmě, jak ví každý, kdo studoval
s dítětem v náručí, není to snadné. Ale na
druhou stranu, v určitých situacích vám dítě
může pomoci. Může rodiče – zejména tatínka, kterému hrozí vyloučení ze studia, před
vyloučením zachránit a přidat mu další až
tři roky studia, a to bez poplatku za nadstandardní dobu studia. Nestíháte zplodit
diplomku? Zplodíte potomka a hned máte
tři roky navíc!
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Na co máte nárok?
Vysoké školy totiž poskytují – a ze zákona
musí – svým studentům-rodičům několik významných benefitů. Jsou jimi zejména:
1. Přerušení studia (bez započtení do maximální doby přerušení)
2. Odklad termínů zkoušek (studentkám)
3. Prodloužení studia, resp. odpuštění poplatku za nadstandardní dobu studia
4. Sociální stipendium

Zákon klade vysokým školám jako povinnost: „Činit vhodná opatření pro studium
rodičů a osob, které převzaly dítě do péče
nahrazující péči rodičů..., a to po dobu, po
kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (dále jen „uznaná doba
rodičovství“).
„Vhodná opatření“ je termín natolik zjevně otevřený, že lze na jeho základě tlačit
např. na zřízení dětského koutku na fakultě,
kde si mohou maminky a tatínkové navzájem hlídat své ratolesti, zatímco většina rodičů může jít na semináře.
A co je to „uznaná doba rodičovství“?
Období pro maminku 8 týdnů před porodem do 3 let do dne, kdy jsou tři svíčky na
dortu, a pro tatínka od porodu do 3 let.

Studium a rodičovství

Hlavní benefity studentům/rodičům
1. Přerušení studia – bez započtení do maximální doby přerušení
2. Odklad termínů zkoušek studentkám
3. Prodloužení studia, resp. odpuštění poplatku za nadstandardní dobu studia
4. Sociální stipendium
Tři výhody proti standardnímu přerušení studia:
1.

Přerušení z titulu rodičovství se nezapočítává do nejdelší celkové doby přerušení
povolené na vysoké škole

2.

Přerušení se nezapočítává ani do maximální délky studia

3.

Z přerušení se lze předčasně vrátit zpět ke studiu

Přerušení studia

Sociální stipendium a přídavek na dítě

Od uznané doby se odvíjí zejména nárok na
přerušení studia, které má navíc tři výhody
proti standardnímu přerušení studia:
1. Přerušení z titulu rodičovství se nezapočítává do nejdelší celkové doby přerušení povolené na vysoké škole.
2. Přerušení se nezapočítává ani do maximální délky studia.
3. Z přerušení se lze předčasně vrátit zpět
ke studiu.

Bez ohledu na rodičovství mají studenti nárok na přiznání stipendia v „tíživé sociální
situaci“. Zákon však používá jak sousloví
„mohou být přiznána“, tak sousloví „nárok
na stipendium“. Stipendium se přiznává
mimo jiné studentům, kteří mají nárok na
přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem
v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na
dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium
se přiznává po standardní dobu studia na
deset měsíců v akademickém roce; měsíč-

Prodloužení termínů zkoušek
V době mateřské dovolené (-2 až +5 měsíců,
max. 28 týdnů) má studentka, pokud nepřeruší studium, také nárok na prodloužení lhůt pro plnění povinností – zřejmě tedy
odklad zkouškových a zápočtových termínů.
Tato práva jsou typicky realizována tzv. individuálním studijním plánem. Jelikož tento
benefit je vázán na dobu mateřské dovolené
a nikoliv uznanou dobu rodičovství, vztahuje se hlavně na studentky. Výjimkou je student, pokud převzal dítě do péče.

ní výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině
výše základní sazby minimální mzdy za měsíc. Nárok na stipendium prokazuje student
písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který
přídavek přiznal, a z potvrzení musí být zřejmé, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí
roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4. Rozklíčujme,
kdo je „nezaopatřené dítě“. Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje
dítě do skončení povinné školní docházky,
a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje).
Pokud tedy dva studenti rodiče založí
s kojencem rodinu, tak z hlediska zákona
o státní sociální podpoře jsou poněkud kuriózní rodinou třech „nezaopatřených dětí“
a všechny tyto tři „děti“ mají nárok na přídavek na dítě (ověřeno na infolince Úřadu
práce 800 779 900).
Ačkoliv přídavky na dítě v této tříčlenné rodině činí dnes pouze 2 390 Kč, pokud příjem rodiny při posuzování žádosti
nedosáhne ani koeficientu 1,5 (dnes cca

Pokud dva studenti založí s kojencem rodinu, jsou
z hlediska zákona poněkud kuriózní rodinou třech
„nezaopatřených dětí“ a všechny tyto tři „děti“
mají nárok na přídavek na dítě.
freepik.com

Odpuštění školného
Uznaná doba rodičovství nezpůsobuje vyměření poplatku za nadstandardně dlouhé
studium. A to i v případě, že student neměl
přerušeno. To může být zajímavé pro tatínky, kteří si rozloží náročné povinné předměty do více let a případné povinné kredity doplní poněkud relaxačními předměty
z různých fakult (třeba Právní dějiny a film...
5 promítání za 3 kredity).
Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia
zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo
magisterském studijním programu, stanoví
mu veřejná vysoká škola poplatek za studium. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto pravidla se však nejdříve odečte
uznaná doba rodičovství.
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Studium a rodičovství
Dokonce i tatínka, kterému hrozí vyloučení
ze studia, může počaté dítě zachránit před
vyloučením a přidat mu až tři roky studia bez
poplatku za nadstandardní dobu studia.
15 000 Kč), zakládá to možnost požádat
o sociální stipendium u vysoké školy. Stipendium je poskytováno už v zajímavé výši čtvrtiny minimální mzdy pro každého z obou
studentů. Žádat o stipendium mohou jen
nezaopatřené děti – studenti-rodiče, nikoliv
nezaopatřené dítě – kojenec, ten nestuduje.
Celkový příspěvek pro studentskou rodinu by tak dnes činil 8 100 Kč za 2 stipendia + 2 390 Kč za 3 přídavky na děti, tedy
10 390 Kč měsíčně.
Vysoké školy zpravidla nevyplácí sociální
stipendia ze svého rozpočtu, ale žádají o ně
jako o dotaci Ministerstvo školství. Vysoká
škola zde tedy vystupuje pouze jako prostředník mezi studentem a státem a mohla
by vůči studentům postupovat vstřícně.

Měsíční příspěvky
Na tomto místě si však připomeňme, že za
každé narozené dítě vyplatí stát jeho rodičům 300 000 Kč ve formě měsíčních rodičovských příspěvků. U dříve nezaměstnaného studenta/studentky to bude v měsíční
výši 13 000 Kč tomu, kdo je s potomkem
doma. V krajních případech tento rodičovský příspěvek nezvýší příjem rodiny nad
jeden a půl násobek životního minima, takže lze pobírat příspěvek i stipendium současně. Pokud však tatínek chodí při studiu
na brigádu, lze nejprve pobírat stipendium
(bez rodičovského příspěvku) a jakmile tatínek školu dokončí a zvýší příjem rodiny nad
1,5 násobek životního minima, pak teprve
maminka začne vybírat rodičovský příspěvek a při péči o batole (může být i ve školce) dokončí školu ona. Pozor na 24 měsíců,
které jsou nutné na vybrání 300 000 Kč při
měsíční částce 13 000 Kč. Nakonec jistě oba
vše státu vrátí na daních.

Papírová džungle
Je dobré vědět, že vysoké školy mají výše uvedené povinnosti benefitů dané jim zákonem
a nemohou se jich zprostit. Při žádostech
o benefity je ale patrně zpočátku vždy lepší
vycházet z vlastních předpisů dané vysoké
školy tak, jako by tyto benefity byly jejím dobrodiním, tedy „nešermovat“ zákonem, ale
odkazovat se na „náš“ studijní řád. Některé
vysoké školy navíc poskytují více, než musí.
Obsah univerzitních a fakultních, případně katedrálních předpisů na první pohled vždy trochu jinými slovy opakuje totéž
a není hned zřejmé, co vlastně platí. Pokud
chcete individuální studijní plán pro jeden
předmět na dané katedře, řídíte se předpisem katedry (existuje-li), ohledně celého
studia se řídíte předpisem fakulty, pokud
zde není celouniverzitní předpis (častý je
celouniverzitní studijní řád). Vždy však platí, že „větší bere“ – předpis katedry nemůže popírat předpis fakulty, předpisy fakulty
musí být v souladu s předpisem univerzity/školy, předpis univerzity nesmí vybočit
z rámce zákona. Většinou tomu tak je, a pokud by nebylo, tak ona „neposlušná“ část
(např. v předpisu katedry) prostě neplatí.
Proto je dobré mít povědomí o závaznosti
hierarchie a letmo i o obsahu zákona a celouniverzitních předpisů.

Nebojte se toho!
Autor textu prošel studijní předpisy osmadvaceti českých vysokých škol včetně jejich
fakult a je přesvědčen, že základní zákonem
garantované benefity rodičům-studentům
(odklad zkoušek, přerušení, prodloužení studia) jsou bez problémů realizovatelné, ačkoliv všude jsou v posledku konkrétní studijní
referentky s konkrétními náladami. Z před-

Těhotná slovenská modelka Andrea Verešová při promoci na
Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni Foto: denik.cz

pisů je ovšem patrné, že zákonem uloženou
vstřícnost vůči studentům-rodičům vzaly
vysoké školy za svou. I získání sociálního stipendia by dle mínění autora mělo být běžně
možné.
Autor má praktické zkušenosti se třemi
studijními odděleními dvou univerzit v rámci
běžného studia a v případě potřeby je připraven ihned pomoci radou, odkazem na lokální školní/fakultní předpis, či s přípravou té
či oné žádosti. Autor má i reálné zkušenosti
s optimálním rozkládáním rodičovského příspěvku v čase a s jednáním na Úřadu práce,
který jej vyplácí, a rád pomůže i zde.
Ženy do 25 let, často studující, jsou druhou největší skupinou matek nenarozeného
dítěte podstupující umělý potrat na žádost.
Je možné, že kdyby měly více informací, jak
skloubit rodinu a studium, měly by větší odvahu bránit své nenarozené dítě.
David Navara
david.navara@gmail.com
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Byli mi oporou v těžkém rozhodování
při obavě z mimoděložního těhotenství

Když naše dcerka slavila třetí
narozeniny, s velikou radostí
jsem zjistila, že se konečně
dočká sourozence, kterého
si tolik přála ona, ale i já
s manželem. Pak mi ale zjistili
mimoděložní těhotenství
a že je to stav pro mne
nebezpečný.
Foto: Andrea Piacquadio / pexels.com

Tímto chceme poděkovat Hnutí pro život
ČR za jejich práci. Před pár lety, kdy se mi
do rukou dostal model malého miminka
a jejich leták, nenapadlo by mne, že jejich
pomoc jednou také vyhledáme.
Pár dní před Vánocemi mě začal nepříjemně pobolívat podbřišek. Raději jsem vyrazila do nejbližší nemocnice, abych pak během svátků nemusela běhat po pohotovosti. Doufala jsem, že to nebude nic vážného,
ale pan doktor, který mne vyšetřil, mi sdělil,
že embryo je špatně uhnízděné v rohu děložním, blízko ústí do vejcovodu. Považuje
se to za mimoděložní těhotenství. Řekl mi,
že je to stav pro mne nebezpečný, protože, pokud by se vyvíjelo správně, tím jak by
rostlo, děloha by mi mohla v rohu pod tlakem rostoucího embrya prasknout a já bych
začala vnitřně krvácet a to by mohlo skončit
až smrtí, pokud by včas lékaři nezasáhli.
Navrhovali ihned část dělohy s embryem
i celý vejcovod odstranit vzhledem k riziku
vnitřního krvácení. Ale já nebyla schopna
dát souhlas i přes hrozbu nebezpečí ohrožení života. Nechala jsem se jen hospitalizovat. Pozorovali tam vývoj miminka a čekali
na můj souhlas. Ale já ten souhlas nemohla
dát, vždyť to bylo naše vymodlené miminko.
Byli jsme bezradní, ale řekli jsme si, že
budeme za naše miminko bojovat do poslední chvíle. Poprosila jsem rodinu o modlitby. Kontaktovali jsme také Hnutí Pro ži-

Kéž by moderní medicína začala směřovat svůj
výzkum i do mimoděložního těhotenství a tak se
nemusely nevratně ukončovat.
vot ČR. Povzbudili nás, ať to nevzdávám,
že existuje možnost, zákrok, při kterém se
embryo posune dále do dělohy.1
Čas neúprosně běžel, zákrok se musel
udělat do týdne. Byly svátky a lékař, který
měl zhodnotit situaci a případně translokaci provést, byl nedostupný. Naděje se nám
pomalu rozplynula. S pláčem jsem volala
manželovi a po dlouhém zvažování jsme se
rozhodli, že nám nezbývá jiná možnost než
podstoupit resekci části dělohy i s miminkem a vejcovodem. Ale věděli jsme, že jsme
za naše miminko bojovali a to mi dodalo odvahu a sílu tuto situaci lépe přijmout.
Dala jsem souhlas s resekcí a začala
vyplňovat formuláře potřebné k zákroku.
Poprosila jsem ještě lékaře, který měl provést operaci, zda bych mohla ještě jednou
1 Jedná se o experimentální laparoskopickou operaci na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici ve Vyškově. Tzv.
translokace embrya spočívá v chirurgickém
přemístění embrya z vejcovodu do dělohy
bez přerušení krevního oběhu z vyživované
cévy. Viz https://www.prolekare.cz/novinky/ne-kazde-mimodelozni-tehotenstvi-musi-koncit-salpingektomii-116955

na ultrazvuk a tak se s miminkem rozloučit.
Souhlasil. Při vyšetřování ultrazvukem začal
nevěřícně pokyvovat hlavou, déle se odmlčel a pak řekl tu nádhernou větu: „Tady není
co operovat, miminko se posunulo níže do
dělohy!“ Dal mi velkou naději, že si myslí, že
bude všechno v pořádku. Ani si nedokážete
představit mou radost! Náš milovaný chlapeček dostal dostatek času se „posunout“
tam, kam měl.
Velké díky všem, kteří se za nás modlili,
ale i Hnutí Pro život ČR, kteří se snažili nám
najít jinou odbornou pomoc než jít hned
na resekci. Byli mi oporou v tak těžké době.
Kdyby mi nepodali pomocnou ruku, bojím
se pomyslet, že by náš syn dnes nebyl mezi
námi a my s ním nemohli oslavit jeho třetí
narozeniny. Děkujeme Bohu za něj, jsme
šťastní a vděční, že ho máme.
Kéž by moderní medicína začala směřovat svůj výzkum i do problematiky mimoděložního těhotenství a tak se nemusely vždy
nevratně ukončovat.
Hanka
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Foto: Tumisu / pixabay.com

Dobrý den, jsem studentka, mám
šestnáct let a čekám dítě...
„Jmenuji se Petr a zjistili jsme, že čekáme nečekaně dítě. Vlastně jsme to docela
dobře zvládli, přijali jsme toto dítě jako dar. Avšak trápí nás finanční stránka,
bojíme se o zajištění naší rodiny. Proto se u vás chceme poradit. Oba ještě
studujeme. Vůbec netušíme, jak to se studenty – rodiči chodí.”
Tohle byla iniciativa od tatínka nečekaně počatého dítěte, většina jich je samozřejmě od
matek – studentek.
V džungli toho, co se v životě člověka
mění, když se stává rodičem, jak si má poradit v záplavě nových informací a také v otázkách po podpoře státu, se ztrácíme všichni,
studenti však ještě paradoxně o něco víc.
Není proto náhodou, že po rodinách,
které čekají nečekaně třetí dítě a kdy se také
ekonomické otázky dostávají do první linie

a mnohdy zásadně ovlivňují rozhodování,
to jsou právě mladé dívky studující vysokou
školou, které ještě dítě nemají, vlastně by si
dokázaly rodinu představit, ale netuší, co by
s nimi bylo.
Tak to bylo s rodinou, kde oba rodiče
ještě čeká pár let studia. Jana nám napsala: „Jsem studentka prvního ročníku vysoké
školy a můj přítel by měl letos školu končit,
ovšem ve studiu chce dále pokračovat. Předevčírem jsem si udělala těhotenský test

Všichni spíš chtějí, abych si to dítě nechala vzít,
protože by to byly prý jen starosti.
hnutiprozivot.cz / strana 6

a zjistila jsem, že jsem těhotná. Miminko
bychom si chtěli nechat, ale nevíme jak to
zvládneme. Jsme teď u mojí maminky, která by nám ráda se vším pomohla, jenže to
taky moc nepůjde, protože jednoduše sama
neuživí nás všechny. Rodiče přítele nám nepomůžou už vůbec, i kdyby chtěli, prostředky na to nemají. V důsledku koronaviru
jsme já i přítel přišli o brigády, což byl náš
jediný příjem, stále to není v normálu, jako
to bylo dříve. Pro naše dítě chceme to nejlepší a oceníme jakoukoli pomoc.“
Doposud je to ještě celkem klidné, je
prostor na úvahu, rozvážné jednání i dialog
s těmi, kteří by mohli pomoci. Situace se

Linka pomoci

Viděla jsem vaši reklamu v metru, tak jsem se
rozhodla vás kontaktovat pro získání pomoci či
informací, jak danou situaci řešit.
však umí dosti zkomplikovat a zdramatizovat. Například jako u Markéty:
„Je mi 23 let a studuji na univerzitě.
S přítelem jsem nečekaně otěhotněla, můj
partner je cizinec a momentálně žije mimo
EU. Rodiče tuto zprávu vzali velice špatně
a opravdu nevybranými způsoby mě nutí
k potratu. Dali mi podmínku, že pokud na
potrat půjdu, tak mě podporovat budou
(dokonce mi slíbili vlastní bydlení a dovolenou), ale pokud ne, tak se mám okamžitě odstěhovat. V momentální chvíli bydlím
u své kamarádky a jejího manžela. Přítel
dítě chce, ale bohužel v tuto chvíli také není
finančně stabilní a musí být ve své zemi

Z Linky pomoci

kvůli práci. Chci situaci zvládnout, miminko
si nechat, ale zatím nevím, jak postupovat.
Mám před sebou poslední rok školy, práci
zatím nemám, nejsem finančně stabilní,
a nemám ani odpracované minimum pro
získání podpory od státu. Viděla jsem vaši
reklamu v metru, tak jsem se rozhodla vás
kontaktovat pro získání pomoci či informací, jak danou situace řešit. Já si prostě nevím vůbec rady. Jak to bude s mateřskou?
S rodičovským příspěvkem? S bydlením
a příspěvky od státu? Ale hlavně taky jak
a za jakých podmínek si pro rodičovskou
roli mohu rozložit studium? Mám nárok na
stipendium jako doposud? Nechci zůstat na
ulici...”
A taky jsme měli v péči Zuzanu: „Hledala jsem na internetu všemožné potratové
pilulky, ale upřímně to psychicky snáším
velice špatně. Abych začala od začátku,
našla jsem si přítele z Ukrajiny tady v Čechách. Když jsme spolu spali, došlo k tomu.
Přiznal se mi, že děťátko moc chce. Já taky,
je mi 21. Jsem ale studentka a okolí by to
nepřijalo.” Zuzana nenašla doma oporu,
matka reagovala velmi emočním výbuchem
a doma bylo zle. Chtěla po ní, aby se odstěhovala a žila ve své nové rodině. Zuza-

na se na nás obrátila tedy též s otázkou:
„Jenomže kde vzít peníze? Nevím, co mám
dělat, jsem z toho strašně špatná. Podporu
v příteli mám, jeho maminka je moc hodná,
pomohla by nám. Přítel je pracovitý, chce
se o mě a o dítě postarat, ale jeho výdělek
prostě nestačí. Jak dál?“ Tito naši klienti byli
vysokoškoláci a dost se tam toho dá ošetřit, vymyslet, univerzitní programy fungují
dobře. Jen se o tom málo ví. Jsme rádi, že
můžeme k osvětě přispívat i zde.
Naléhavěji znějí ale také nečekaně počaté děti u mladých matek na střední škole.
Například Daniela: „Jsem studentka, mám
16 let a čekám dítě. Jsem teprve v 9. týdnu.
Finančně zajištěná podle všech nebudu,
i když mám plnoletého přítele. Fakt zůstanu na vše sama i ve financích? Všichni spíš
chtějí, abych si to dítě nechala vzít, protože
by to byly prý jen starosti. A kdybych se rozhodla si ho nechat, mám pocit, že bych na
vše zůstala sama a dítě neuživila. Napadlo
mě, že bych miminko porodila a dala ho do
babyboxu, abych mu nebrala život. Ale nevím. Co je lepší?”
A na otázku, co je lepší, se snažíme poctivě hledat s volajícími odpověď a využít
všech dostupných prostředků proto, aby se
mohli rozhodnout podle hlasu svého srdce.
Zdeňka Rybová

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
Foto: archiv

Tento malý úžasňák už se tady sice jednou objevil, ale byla to jen ultrazvuková
fotografie. Jeho mamince jsme pomohli
před lety terapeuticky po ztrátě nenarozeného dítěte a na počátku posledního
nečekaného těhotenství také finančně,
když se rodina ocitla v dluzích a v nevyhovujícím bydlení. Teď, když se narodil
malý úžasňák, dělá všem doma radost.
A protože se situace stabilizovala, neváhali a přispěchali na pomoc mamince,
která sháněla materiální zázemí pro novorozené miminko.
#NesoudímePomáháme
#Linkapomoci800108000
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Jsme na světě rádi
O kráse života s lidmi s trizomií 21 (Downovým syndromem)
Publikace nejen pro rodiče

„Jmenuji se Kubík a jsem
moc rád na světě. Když
se rozhlédnu kolem sebe,
tak vlastně nevidím nikoho
dokonalého nebo bez
problémů. Takže vlastně asi
tolik nevadí, že mám ten jeden
chromozom navíc, co myslíte?“
„Žiji rád na tomto Božím světě
a divím se, že to někteří lidé
nechápou.“ (Jiří)

Tato úvodní a téměř závěrečná slova prostupují celou publikací, která v sobě nese pečeť
osobního poznání a zkušeností mnoha rodičů, sourozenců a odborníků, kteří o děti
s Downovým syndromem pečují a pracují
s nimi. Tyto mimořádné děti ke svému životu potřebují zvýšenou péči a trpělivost,
ale na druhé straně se samy stávají našimi
učiteli, kteří nás dokonce zahanbují, neboť
nám připomínají onu mnohdy zapomínanou lidskost. Mají dar vidět svět takový, jaký
by měl být. Svou existenci brání nikoliv silou
svých paží nebo výkonností, ale silou zářivého úsměvu, který vychází přímo ze srdce.
Dávají nám vzácnou příležitost prokázat jim
bezvýhradnou lásku, k níž jsou zvlášť jejich
rodiče svou lidskou přirozeností přímo disponováni. Odměňují se mnohonásobně –
vděčností, osobitým humorem, a někdy až
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Foto: trizomie21.cz

fascinující radostí z prostého bytí a z maličkostí a uměním žít přítomný okamžik plnými
doušky.
„Zraješ svým vlastním tempem. Děláš
dlouhý nos na učené knihy, které
popisují obvyklý vývoj dítěte. Máš
však ten nejpronikavější pohled,

jaký jen existuje, a tím nám hledíš
přímo do srdce. Umíš se mazlit jako
nikdo jiný. Tím, že převracíš všechna
možná pravidla, nás učíš skutečnému
životu. Díky tobě se učíme brát život
takový, jaký je, s trpělivostí a láskou,
jinak by nám protekl mezi prsty.“
z knihy Vypadlá z hnízda, Clotilde Noël

Svou existenci brání nikoliv silou svých paží
nebo výkonností, ale silou zářivého úsměvu,
který vychází přímo ze srdce.

Trizomie 21

První částí publikace provázejí čtenáře autorizované výňatky z rozhovorů s PhDr. Jaroslavem Šturmou, klinickým psychologem,
který se dlouhá léta věnuje psychologickému vývoji a integraci dětí s postižením. Byl
nejprve žákem a později i spolupracovníkem legendy dětské psychologie, profesora
Zdeňka Matějčka. Založil a dlouhá léta vedl
Dětské centrum Paprsek a učí na FF UK.
Dětem se nevěnuje jen jako profesionál, je
zároveň otcem pěti dětí a se svou manželkou přijali do své rodiny malého chlapce
s postižením.
„Chtěl bych říct, a to je takové moje
soukromé vyznání, že děti s Downovým
syndromem jsou mi snad nejbližší.
Ony mají zpravidla zlaté srdce. To
jsou děti, s nimiž je život, přes všechny
problémy, které jsou například spojeny
se zdravotním stavem, obohacující
a obšťastňující. Ony tu lásku dokážou
vracet. A to je někdy důležitější
než vysoký inteligenční kvocient.
Svět dneska netrpí nedostatkem lidí
inteligentních, ale trpí nedostatkem
lidí, kteří mají srdce na pravém místě,
a to tyhle děti mají, a v tomto smyslu
dávají světu něco, čeho se mu podstatně
nedostává. Jsou součástí jeho terapie.“
Nechybí zde ani článek o jednom z největších obhájců dětí i dospělých lidí s Downovým syndromem. Jérôme Jean Louis Marie
Lejeune, francouzský lékař a genetik, který se
narodil 13. června 1926 v Montrouge v Paříži, byl objevitelem nejen příčiny Downova
syndromu, ale i objevitelem mimořádných
darů a pozitivních vlastností nositelů tohoto
nejmenšího chromozomu navíc. Díky věhlasu a pověsti o jeho laskavém jednání a skutečném zájmu o děti za ním putovaly tisíce
rodin s malými pacienty a J. Lejeune je ujišťoval, že jejich dítě může díky výchově a vedení v láskyplném rodinném prostředí naplno
rozvinout svůj potenciál a být šťastné. Byl
přesvědčen, že schopnost milovat nemůže
omezit žádné postižení a že opravdová láska
nepočítá chromozomy.
„Život začíná tím, že je všechna
požadovaná a dostatečná informace
zkombinována tak, aby povstalo nové bytí.
To vzniká přesně tehdy, když se všechna
potřebná informace přinesená spermií
spojí s informací přinesenou vajíčkem.
Pokud spermie pronikne do vajíčka,
povstává nová bytost. Ne teoretický
člověk, ale už bytost, kterou budeme
později nazývat Petr, Pavel nebo Marie.“

Foto: trizomie21.cz

Odměňují se mnohonásobně – vděčností,
osobitým humorem, a někdy až fascinující radostí
z prostého bytí a z maličkostí a uměním žít
přítomný okamžik plnými doušky.
Druhá část publikace přináší přehled terapií, vhodných pro děti s Downovým
syndromem už od narození, které mohou
velmi pozitivně nastartovat a ovlivnit vývoj
dítěte. Včasná intervence je nenahraditelná, a zároveň prohlubuje vztah s dítětem.
Pravidelná spolupráce rodič-dítě-terapeut
přináší zaručeně své plody. Každé dítě je jedinečné a má své jedinečné potřeby, nadání
a schopnosti. Srovnávání s jinými dětmi je
třeba nahradit radostí z každého pokroku.
Pevnou startovací čárou ke každému úspěchu, a u dítěte s handicapem zvlášť, je bezpodmínečné přijetí a nezištná láska.

„Ty jsi naše děťátko. Já tě přijímám. Říkám
ti ano, srdcem, rozumem i vůlí. A říkám
ti ano, tak jak jsi. A budu tě provázet
s láskou, trpělivostí a vytrvalostí. Jsi
to dítě, které nám bylo dáno, abychom
spolu rostli a abychom ti dali svou plnou
lásku. Ať je naše láska vždy větší než
námaha, bolest, nemoc nebo postižení.“
Radka Klišová
Spolek Trizomie 21

Objednávky publikace „Jsme na světě rádi“
Spolek Trizomie 21, tel.: 728 886 457, e-mail: spolek@trizomie21.cz, web: trizomie21.cz

Profesor Jérôme Lejeune
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Jonáš s kamarádkou. Foto: rodinný archiv

Jako by tu byl vždycky
Už v průběhu těhotenství jsme se dozvěděli, že se Jonášek narodí s jedním
chromozómem navíc, a na dobu kolem genetických vyšetření se mi dodnes
nevzpomíná lehce. Jedinou „výhodou“ tohoto časného zjištění, dá-li se to tak
nazvat, byl čas připravit se, že mnohé bude v blízké budoucnosti „jinak“.
Ale už v této době jsme poznávali díky Jonáškovi nové úžasné lidi – např. rodinu
s chlapečkem s Downovým syndromem,
přes ní pak poradkyni rané péče a někteří
nám „spadli z nebe“ jen proto, aby nás podpořili. Bezesporu jeden z darů, který Jony
do našeho života vnesl ještě dříve, než se
narodil.
Těhotenství probíhalo až do konce jinak
bezproblémově a Jonášek přišel na tento
svět pěkně v termínu. Už druhý den po porodu podstoupil svou první operaci na trávicím traktu, kterých mělo být v následujících
letech ještě několik. S Boží pomocí je všechny zvládl, a dnes, když si na tu dobu vzpomeneme, připadá nám nesmírně vzdálená.
Ač Jonáš vyrůstá jako jedináček, má dva
dospělé bratry. Díky nim a jejich rodinám
a díky celé široké rodině ví, že je součástí
„veliké rodiny“ a miluje ji.
Zhruba ve třech letech jsme „vyrazili do
světa“ – začali jsme docházet do skupinky
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rodičů s dětmi s Downovým syndromem
při pražské MŠ Štíbrova a začali „nabalovat“ další lidi vně rodiny. Byl to dobrý start
– svět nám ukázal svou přátelskou tvář. Ve
Štíbrovce následně Jonáš absolvoval svoji školkovou docházku, což byl velký vklad
do dalších let. Kromě jiného zde Jonáš zažil
první osamostatnění se a dobrodružství při
zimních i letních pobytech.
V současné době je druhákem ve speciální ZŠ v Praze 6. Chvilku mu trvalo, než si
zvykl na nové nároky. Ze začátku byl hlavně
velkým pozorovatelem, což je obvyklý Jonáškův postoj při každé významnější změně.
Ale jak se postupně aklimatizoval, začal se
projevovat v celé své pestrosti. Má rád své
spolužáky i paní učitelky. Není den, kdy by
o nich nemluvil.
Život s Jonášem je naplněný – naplněný
Jonášem. Přestože se Jonáš vyvíjí pomalejším tempem, máme pocit, že nám „roste
před očima“. Je úžasné vnímat jeho promě-

ny. Z každého pokroku a úspěchu máme
radost spolu s ním.
Jonáš má rád rodinné sešlosti, jídla u velkého stolu, společné muzicírování. Rád se
směje, dovádí, dělá legrácky, někdy se rád
předvádí. Taky umí být pěkná podšívka
a pokušitel, a taky velký mazel a ztělesněná
něžnost. Má svou představu, jak jsou některé věci správně, a dbá na to, aby tak vždycky byly. Samozřejmě dostáváme jako rodiče důkladný trénink v trpělivosti i v dalších
rodičovských dovednostech. Jeho paličatost
a určitá umanutost k němu také patří.
Nicméně Jonáš – to je hlavně široký
úsměv, bezelstné oči dokořán a jeho vřelé
objetí. Všichni milujeme ten moment, když
nás oba vezme kolem krku a ťukne hlavou,
protože jsme spolu přece největší kamarádi.
Jonášova maminka

Komentář

Existence byla ukončena, nikoli
přerušena
První měsíce našeho života
jsou tajemné a může se
v nich odehrát mnoho věcí.
Především se v nich rozhodne,
zda se vůbec narodíme. To
je základní okolnost našeho
života, jestli nám to bude
umožněno. Pokud ne, pak
je pro nás veškerá debata
o potratech zbytečná. Ať
už v Americe, kde Nejvyšší
soud rozhodl zrušit federální
právo na interrupci (a předat
pravomoc na jednotlivé státy
unie), nebo tady, v Evropě, kde
se za obvykle mainstreamový
názor pokládá, že dostupná
interrupce patří k důležitým
vymoženostem a výhrady proti
ní mají především tmáři, bigoti
a utlačovatelé žen.
Ať už je to jakkoli, těch, koho se to týká nejvíc, se nikdo nikdy nezeptá. Ti se nenarodili
ne proto, že by nikdy neexistovali, ale proto,
že jim nebylo umožněno dál v té existenci
pokračovat. Někdy v těch prvních týdnech
nebo měsících prostě přestali existovat.
Nikoli sami od sebe, ale přišel si pro ně
nějaký vysavač nebo ostrý předmět, odřízl
je nebo vycucl od té tkáně, na které se měli
v příštích měsících vyvíjet, což by brzy vedlo
k celému tomu procesu, na jehož konci je
opuštění mateřského těla. Ne vznik nového
života: ten se vyvíjel už devět měsíců. V tom
okamžiku toho vysátí se tam totiž to cosi už
docela zabydlelo, všechno začalo pracovat

Foto: isifa

pro něj, už se to i začalo jaksi vyvíjet… Ale
pak byl konec. Existence byla ukončena, nikoli přerušena.
Je to strašné téma, když si to člověk připustí. Pokud si to nepřipustí, může se s tím
žít. Existuje celý sborník polehčujících okolností – a taky výmluv. Kdo je bez viny, ať
hodí kamenem. Jistě, zdůrazňuje se sociální situace, hodně lidí si přece dítě nemůže
dovolit. Jenže když se rodilo hodně dětí,
byli lidé mnohem chudší. Chudí lidé obvykle vědí, že jejich největší a jediné bohatství
jsou děti. Je málo případů, že by dnes lidé
neuživili dítě nebo další dítě. Obvykle se to
prostě nehodí. Člověk má jiné plány, žena
i muž. To bývá hlavní důvod. Prostě to přináší komplikace, nebylo to naplánované,
stalo se to náhodou. Nepřišlo to vhod. Tak
se to vyřeší. Obvykle to jde rychle. Je to
strašná a přitom úžasná vymoženost.
Hlas těchto nenarozených samozřejmě
nikdy nebude slyšet přímo. Není možné je

Žádné potracené embryo se nepomaluje barvami
a nebude volat, že by chtělo žíííít nebo by chtělo,
prosím vás, aspoň zkusit, jaké to je.

pozvat do debat, nepočítá se s jejich hlasy ve volbách, nikdy nebudou psát petice
a ani demonstrovat na náměstích. Žádné
potracené embryo se nepomaluje barvami
a nebude volat, že by chtělo žíííít nebo by
chtělo, prosím vás, aspoň zkusit, jaké to je.
Když to za něj vezmou aktivisti hnutí Pro-life, působí to často hystericky, nevkusně
a přepjatě, protože ano, jsou často umanutí, přehánějí to a často argumentují velmi
nemoderně, tedy nábožensky, jako by to
někoho mohlo přesvědčit.
Moderní názor je oproti tomu takový rozumný a vyrovnaný, neboť žijeme přece ve
společnosti, kde by si měl každý o svém těle
rozhodovat sám, a když se něco takového
dostane do břicha, má žena právo se toho
zbavit. Celé sociologické obory jsou na tom
založeny, abychom si omluvili a vysvětlili,
proč na to máme v moderní době právo
a proč je nutné za to právo bojovat.
Ve skutečnosti je to jeden z největších sebeklamů naší doby. Dokud se někdy v noci
neozvou ty hlasy.
Jiří Peňás
publikováno 28. června 2022 v echo24.cz
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Každý má dostat šanci si prožít svůj
život podle své svobodné vůle
„Podle nás je lepší pomoci rodičům očekávající dítě vyřešit
jejich momentální těžkosti a přivést dítě na svět, než se
nenarozeného dítěte zbavit potratem,“ říká v rozhovoru pro
Jihlavské listy předseda Hnutí Pro život ČR Radim Ucháč.

Proč se váš spolek vymezuje
proti potratům?
Řešit složitou životní situaci potratem nenarozeného dítěte považujeme za tu nejhorší
možnou volbu. Z naší zkušenosti z Linky
pomoci, na kterou se ročně obrací 500 žen,
vždy existují lepší řešení.
Navíc je v mnoha případech sama žena
obětí, protože zakouší nátlak k podstoupení
potratu ze strany partnera a nejbližších.

Maxima dosáhla v letech 1985-89
(kdy je evidováno 100 329 umělých
přerušení těhotenství). Za rok 2002 jich
je evidováno 31 142. Co vy na to?
Každé z těch mnoha tisíc nenarozených dětí
usmrcených ročně „na žádost“ považujeme
za zbytečnou tragédii. Proto pomáháme
těm nečekaně těhotným ženám a těhotným
ženám v tísni, které chtějí dát dítěti šanci
a obrátí se na nás.

Co vedlo k jeho založení?
Snaha pomoci nečekaně těhotným ženám
a jejich nenarozeným dětem.

Žena může podle českých zákonů
požádat o ukončení těhotenství bez
omezení do 12. týdne těhotenství. Je
tedy jejím právem rozhodnout se o tom,
zda zákrok podstoupí. Chcete to nějak
změnit? Zasáhnout do legislativy ČR?

Potratovost se podle statistik ČSÚ
v Česku nezvyšuje. Naopak snižuje.
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Jsme spolek, nemáme moc měnit legislativu.
Žijeme v demokracii a dokud se česká společnost nebude chtít zříci práva na potrat
jako zbytečného násilí na ženách a jejich
nenarozených dětí, nic se nemůže změnit.
Mrzí nás, že neexistuje funkční právní
ochrana žen před nucením k podstoupení
potratu. Jak přes kopírák slyšíme od volajících žen: „Když si ho chceš nechat, tak se
sbal a vypadni“, „Buď já, nebo dítě“, „Jak se
uživíte? Nemysli si, že ti budu něco platit“
apod.
Je podle vás lepší přivést na svět dítě
za každou cenu i přesto, že skončí
třeba v dětském domově bez možnosti
adopce, nebo že bude žít v bídě?
Měli jsme nejednou mezi našimi klientkami narkomanky, pro které nečekané početí
dítěte nakonec znamenalo nalezení smyslu
života a restart života bez drog.
Mezi nimi byla i mladá slečna z Jihlavy,
která se na nás obrátila v 7. týdnu těhoten-

Rozhovor

ství, zcela zoufalá a naprosto bez jakéhokoli zázemí. Nyní vychovává dítě, chlapečka,
pracuje a žije docela spokojený život, i když
se musí samozřejmě ohánět.
Ano, podle nás je lepší pomoci rodičům
očekávající dítě vyřešit jejich momentální
těžkosti a přivést dítě na svět, než se nenarozeného dítěte zbavit potratem. Jsme přesvědčeni, že každý má dostat šanci si prožít
svůj život podle své svobodné vůle.
Když žena ví, že dítě vlastně
nechce, ale i přesto si ho nechá,
nezpůsobí si v závěru sobě a vlastně
i dítěti mnohem větší trauma?
Naše služby jsou určeny těm ženám, které
by rády daly svému počatému dítěti šanci.
Ženy, které jsou rozhodnuté jít na potrat,
nám nemají důvod volat.
V naší zemi se čeká dva roky na adopci
dítěte. Není lepší dát počatému dítěti šanci
vyrůst u adoptivních rodičů, než jej potratit?
Neozývají se nám ženy s traumatem, že
svěřily dítě do adopce. Ale přibližně čtvrtina volajících žen nás kontaktuje, protože
se trápí po podstoupeném umělém potratu
a neví, kde najít pomoc.
V jednom z vašich sloganů říkáte, že
připomínáte mužům jejich zodpovědnost.
V případě, že muž dítě nechce a nutí ženu
k potratu, nebo se nehlásí k otcovství,
vzdá se ho, jak umíte dosáhnout
toho, aby svůj postoj změnil?
Někdy ano, někdy ne. Muži mnohdy nutí
partnerku k potratu, protože mají strach, zda
zvládnou ekonomicky zabezpečit rodinu.
Když se podaří partnery rozkomunikovat, mnohé se vyřeší. Pomáhá i sociálně
ekonomické poradenství nebo např. finanční prostředky na zaplacení několika splátek
hypotéky či jiných půjček, než naběhne mateřská a rodičák.

Máme klientku, která kontaktovala překvapeného muže, že na diskotéce zplodili
dítě, a ten po počátečním šoku navázal
s klientkou hezký vztah a k dítěti se nakonec
přihlásil. Často se postoj nemění, je-li otcem
počatého dítěte milenec, který se děsí ohrožení svého stávajícího manželství nebo ekonomických nákladů na dítě dalších 18 let.
V tom případě ženám poskytujeme např.
právní pomoc na vymožení výživného těhotné, výživného na dítě apod. Jsme přesvědčeni, že muž má nést zodpovědnost za ženu
i zplozené dítě.
Po zahájení konfliktu na Ukrajině se
v médiích diskutovalo vyjádření vašeho
spolku, kde jste ženy znásilněné ruskými
vojáky odrazovali od potratových
pilulek. Není to v těchto případech
– tedy znásilnění – dost sporné?
Poučili jsme se a nevyjadřujeme se k tomu,
co neděláme.
Avizujete pomoc nejen „obyčejným“
vlídným slovem, ale i materiální
a finanční. Kde čerpáte finance,
kdo jsou vaši podporovatelé?
Máme tisíce drobných dárců z celé ČR, kteří
podporují naši činnost.
V dubnovém čísle časopisu Reflex je
uvedeno, že někteří lidé a instituce
např. Marek Eben, pelhřimovský
či třebíčský starosta – podle
svých slov ani neví, že figurují na
seznamu vašich podporovatelů.
Můžete se k tomu vyjádřit?
Reflex či další periodika uveřejnily z velké
části manipulativní polopravdy a dezinformace. Osobnosti a instituce vyjádřily pouze
podporu projektu „Nesoudíme. Pomáháme“
zaměřeného na konkrétní pomoc nečekaně

těhotným ženám nuceným k podstoupení
umělého potratu.
Nejednalo se o nějakou všeobjímající
podporu činnosti Hnutí Pro život ČR za
posledních třicet let ani nějakých údajných
konspiračních cílů.
Jak dlouho už v Česku působíte? Kolik
žen (potažmo i mužů) na vás za tu
dobu obrátilo? Jaké jsou nejčastější
dotazy a způsoby vaší pomoci? Dá
se říct, že roste zájem o pomoc?
Působíme od počátku devadesátých let
a samozřejmě se vyvíjíme. Více jak 15 let
poskytujeme individuální pomoc nečekaně
těhotným ženám a ženám trápícím se po
umělém či spontánním potratu. Ročně se
jedná přibližně o 500 žen.
Podle potřeby jim pomáháme stabilizovat životní situaci, když chtějí dát počatému
dítěti šanci. O plošnou pomoc usilujeme
prostřednictvím lobbingu zaměřeného na
zlepšení situace nečekaně těhotných.
Např. se podařilo přijmout doplacení
rodičovského příspěvku, zákaz vydírání těhotných, jednáme o zlepšení podmínek pro
vyplácení mateřské. Zvláště nás trápí situace rodin, které očekávají třetí dítě. Ty jsou
pro rodiny ekonomickým zlomem a patří
tak mezi nejčastěji potrácené. Hledáme cesty jak snížit u těchto rodin náklady na větší
bydlení a větší auto, protože např. tři autosedačky do malého auta prostě nedáte.
Jsme přesvědčeni, že v míře, v jaké bude
naše společnost pomáhat nečekaně těhotným, v té míře přestane být umělý potrat
vnímán jako nutné zlo.
Otázky kladla Ladislava Brabencová,
editorka Jihlavských listů a šéfredaktorka webu

#blok4life

Elegantní poznámkový sešit o 128 stranách s krátkými zamyšleními
nad smyslem života okořeněnými ostrovtipem G. K. Chestertona

objednávejte na hnutiprozivot.cz
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Hnutí Pro život ČR je zaregistrovaný spolek usilující o obnovu
společenského respektu ke každému nenarozenému dítěti.
Cestu vidí v pomoci těhotným a v obnově společenské
zodpovědnosti muže za ženu a nenarozené dítě.

Korespondenční adresa:
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha
web: hnutiprozivot.cz
e-mail: info@hnutiprozivot.cz
tel: +420 603 976 231
Sídlo: Jánská 26, 586 01 Jihlava
registrace: L 1870 Krajský soud v Brně
IČO: 46260358
číslo účtu: 2900089089/2010
Počet členů sympatizantů: 17 263
Počet řádných členů: 22
Předseda: Mgr. Radim Ucháč
Předsednictvo: Mgr. Radim Ucháč, Zdeňka
Rybová, Kateřina Ucháčová, Jaroslava
Trajerová, Sylva Bernardová, Marek Kuchta

Vzdělávání a osvěta
Informační zpravodaj vychází pravidelně již
od roku 1999 v aktuálním nákladu 12 tisíc
výtisků. Na 16 stranách nabízí odborné informace, ale také inspiraci a povzbuzení.
Webové stránky v aktuálním roce navštívilo
stotřicet tisíc návštěvníků. Pravidelný e-mailový zpravodajský servis odebíralo jedenáct
tisíc zájemců. Spolek je aktivní na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu.
Informační a propagační materiály v hodnotě 126 tisíc Kč byly zaslány 229 zájemcům. Jednalo se o letáky, trička, modely, atp.
V médiích probíhala osvěta na pomoc ženám, které se cítí být nuceny k podstoupení
potratu. Klip „Dvě čárky stačí, miláčku“ byl
na podzim zařazen do vysílání České televize s dosahem 1.5 mil. diváků. Nový klip
„Linka pomoci. Musím jít na potrat?“ dosáhl
na sociálních sítích 390 tisíc shlédnutí.
Vládní opatření znemožnila pořádání Národního pochodu pro život v Praze.
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Linka pomoci
Poradna pro ženy čekající nečekaně dítě
a ženy trpící postabortivním syndromem
poskytuje služby od roku 2006. Poradenství
probíhá telefonicky na bezplatném telefonním čísle 800 108 000 a prostřednictvím
e-mailu. Nabízí i osobní poradenství a doprovázení. Tým jedenácti odborných konzultantek poskytl bezplatnou pomoc 416 klientkám. Pod psychickým tlakem bylo v době
těhotenství prokazatelně 87% klientek. Ekonomické obavy mělo 98% těhotných. Po
potratu pomoc vyhledalo 17% klientek. Poradnu kontaktovalo přes web 45% klientek,
e-mailem 22%, telefonicky 28%.

bylo schváleno doplacení rodičovského příspěvku, který typicky propadal při nečekaném početí a brzkém porodu dalšího dítěte.
Rodiny přicházely průměrně o 80 tisíc Kč.
Změna by měla ulehčit přijetí nečekaně počatého dítěte a zároveň napomoci demografii.
Podpořit zanedbanou léčbu příčin mužské neplodnosti, která má významný vliv na
počty umělého oplození a související problémy, se nepodařilo. Probíhaly konzultace
s ČGPS týkající se legislativy ohledně ochrany těhotných žen, které si nenarozené dítě
chtějí ponechat.

Modlitby za nejmenší
Mimořádná individuální finanční podpora
byla poskytnuta 22 těhotným klientkám ve
výši 730 tisíc Kč. Dalším klientkám ve finanční nouzi byla poskytnuta právní pomoc při
jednání s úřady.

Nesoudíme. Pomáháme
Projekt se zaměřuje na pomoc ženám, které
se cítí být nuceny k podstoupení potratu.
Zapojuje do aktivní pomoci ženám místní
samosprávu, zdravotnická zařízení a soukromý sektor. V roce 2021 pokračovalo
spolupráce s nemocnicemi. Byla dohodnuta
reklama v blízkosti zdravotnických zařízení
v Karlových Varech, Šumperku, Českých
Budějovicích, Brně, Třinci a v Ústí nad Labem. V Praze pokračovala plošná informační kampaň na CLV plochách. Proběhla
aktivní účast na výročním kongresu ČGPS
v Karlových Varech a konferenci na severní Moravě. Projekt podporují dva kraje,
63 měst, 31 nemocnic a desítky odborníků
a osobností.

Legislativa
V roce 2021 pokračovaly konzultace s poslanci, senátory a státní správou zaměřené
na rozšíření pomoci těhotným ženám, zejména při početí třetího dítěte. Tyto konzultace mj. přispěly k vyšší ochraně těhotných
žen před vydíráním k podstoupení legálního
potratu změnou trestního zákoníku. Dále

Do modliteb za obnovu kultury života v naší
zemi a respektování života každého nenarozeného dítěte je přihlášeno 3 079 účastníků. Na stejný úmysl bylo slouženo 948 mší
svatých. Květnová pouť na Svatý Kopeček
byla kvůli vládním opatřením zrušena. Pouť
k Pražskému Jezulátku v prosinci se uskutečnila za účasti biskupa Zdenka Wasserbauera.

Hospodářská zpráva
Spolek přijal dary od tuzemských fyzických
a právnických osob. Nežádal o granty a dotace a neorganizoval veřejné sbírky. Nemá
žádné závazky a pohledávky evidované po
splatnosti.
Struktura nákladů
Lobbing
Linka pomoci
Mimořádná finanční pomoc
těhotným ženám	 
Nesoudíme. Pomáháme
Modlitby za nejmenší
Informační zpravodaj
Národní pochod pro život
Informační materiály
Public relations
Koordinace projektů
Náklady celkem
Výnosy celkem

10,3 %
11,3 %
13,5 %
28,9 %
3,9 %
15,8 %
0%
1,4 %
5,1 %
9,8 %
5 389 tisíc Kč
6 584 tisíc Kč
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Doplňující
informace
k výroční
zprávě
Stručná struktura nákladů
a příjmů ve výroční zprávě
může svádět k povrchní mylné
představě, že na pomoc ženám
šlo v roce 2021 pouze několik
procent z prostředků, které má
Hnutí Pro život ČR k dispozici.
Nic není vzdálenější pravdě.

Na pomoc ženám a jejich nenarozeným dětem jdou veškeré finanční prostředky, které
má Hnutí Pro život ČR k dispozici. A zároveň všechny tyto prostředky pocházejí od
drobných dárců, občanů České republiky.
Hnutí Pro život ČR má právní formu zapsaného spolku. Nejedná se o nějakou nadaci, která by pouze rozdělila přijaté dary
mezi žadatele o nadační příspěvek a tím by
její veškerá činnost končila. Hnutí Pro život
ČR nabízí komplexní pomoc nenarozeným
dětem a jeho rodičům, a to v individuální
i celospolečenské rovině.

Náklady na Linku pomoci
V individuální rovině jsou vydávány prostředky především na běžný provoz Linky
pomoci – náklady na provoz poradny , poplatky za bezplatnou linku v řádu několika
tisíc korun měsíčně, poplatky za internet,
odměny pro konzultantky ve výši obvyklé
u jiných krizových linek, náklady na odborná školení konzultantek (např. krizová intervence nebo práce s traumatem). To vše
umožňuje ženám, které kontaktují Linku
pomoci, protože by rády daly šanci svému
nenarozenému dítěti, ale neví kudy kam,
že jim někdo kompetentně naslouchá a je
schopen nést jejich trápení a bolesti tak, aby
se našla cesta ven.
Do nákladů Linky pomoci patří i náklady na právní služby velmi širokého rozsahu
– od právního poradenství kvůli vydírání

Foto: archiv

těhotných, spory o otcovství, náklady na
výživné těhotné, po problematiku nucení
k potratům u nezletilých dívek, spory s úřady ohledně přiznání sociálních dávek atp.
Ženám, které se trápí po potratu, zprostředkováváme laickou, duchovní a když je
třeba i odbornou psychologickou pomoc,
která je finančně nákladná a na kterou proto případně Hnutí Pro život ČR přispívá.
V případě potřeby zajišťujeme pro těhotné
služby jako převoz do azylového domu, výbavičky atd. To vše se samozřejmě promítá
do nákladů Linky pomoci, které představují
více než 11 % rozpočtu.
Cílem není nahradit povinnosti manžela,
partnera, rodičů, rodiny, sousedů či přátel
a nebo státu, ale být pojistkou, když vše
ostatní selže, aby každé nenarozené dítě
mohlo dostat šanci.

Náklady na přímou finanční pomoc
Zcela specifickou pomocí je přímá finanční
pomoc. Jedná se o případy, kdy jiná forma
pomoci není účinná a zatím se ji nepodařilo
vyřešit systematicky, celospolečensky.
Typickým příkladem je ohrožení schopnosti splácet hypotéku. Systémové řešení,

o které Hnutí Pro život bude usilovat, by
byla legislativní možnost zmrazit splátky během těhotenství. To zatím možné není a tak
Hnutí Pro život ČR přispívá na splátky hypoték, leasingu či pořízení automobilu apod.
Toto pomáhá překlenout nejistou dobu, než
se rodičům podaří vše konsolidovat. Další
oblastí bývají kauce na vhodnější bydlení –
např. z azylového domu do nájmu, z bytu
většího do menšího či naopak.
Tato pomoc je většinou podmíněna aktivním přístupem při vyřizování státních příspěvků na bydlení, aby se rodina po porodu
opět nepropadla do finanční nejistoty či do
dluhů. Nikdo v ČR tuto formu pomoci neposkytuje.
Důležité je, že se nejedná přímo o dar,
ale součástí smlouvy je povinnost klientky
v budoucnu, až si to bude moci dovolit,
pomoci jiné těhotné ženě v tísni až do výše
přijaté finanční pomoci. Náklady na přímou
finanční pomoc činila více jak 13 %.

Nesoudíme. Pomáháme
Tento projekt je zaměřen explicitně na pomoc ženám nuceným k podstoupení legálního potratu. Jeho zvláštností je snaha za-
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pojit do řešení veřejnost v co nejširším možném měřítku. Hanebnost tohoto jednání je
tak zřejmá, že vědomí nepřijatelnosti tohoto jednání ze strany partnerů či nejbližších
a společenský tlak pomůže plošně ženám
a jejich nenarozeným dětem efektivněji než
diskrétní individuální pomoc. Proto má tento projekt i osvětový celospolečenský charakter. I přes nedávné mediální útoky se daří
navazovat a udržovat spolupráci s mnohými gynekology, starosty, odborníky i dalšími
osobnostmi společenského života.
S projektem samozřejmě vznikají velké
náklady na billboardové kampaně v centrech měst, cestovní a personální náklady na
desítky individuálních setkání s gynekology,
náklady související s účastí na odborných
lékařských konferencích, náklady na natáčení videoklipů, které musejí být udělány profesionálně, aby je bylo možné využít jak na
sociálních sítích, tak v televizi. Mohlo by se
zdát, že obětovat celý den a jet tři sta kilometrů za jedním lékařem jsou vyhozené peníze. Ale osobní kontakt s gynekology je to
nejcennější a nejdůležitější. Právě oni zprostředkovávají pomoc nečekaně těhotným
ženám a jejich nenarozeným dětem. Výhledově jsou to gynekologové, kteří jako jediní
mají možnost přesvědčit společnost, aby se
zřekla zla potratů jako zbytečného násilí.
Náklady na tuto individuální i celospolečenskou pomoc ženám a jejich nenarozeným dětem byla ve výši 29 %.

Náklady na lobbing
Dá se říci, že cílem Hnutí Pro život ČR není
zvyšovat počty žen kontaktujících Linku pomoci. Naopak je cílem tomuto předcházet
a právě zde mají celospolečenská opatření
velkou moc. Proto se Hnutí Pro život ČR
snaží o legislativní opatření příznivá těhotným ženám, jejich nenarozeným dětem
a samozřejmě celým rodinám. Linka pomoci pomůže ročně stovkám těhotných žen,
lobbing v jejich prospěch může zajistit pomoc desátkám tisíc. To vyžaduje náklady na
člověka denně sledující legislativní proces,
náklady na analytickou činnost, náklady na
právníky, kteří připravují návrhy, náklady na
setkání s úředníky, akademiky, politiky, lékaři, ekonomy, demografy, sociology. Za každým z návrhů jsou stovky hodin vysoce odborné práce a tím i odpovídajících nákladů.
Náklady na tuto formu pomoci nenarozeným dětem a jejich rodičům byly přes 10 %.

Náklady na Modlitby za nejmenší
Náboženský rozměr nelze pominou a je
klíčový, protože otázky typu „Proč jsem se
narodil? Jsem produkt slepé náhody nebo
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je každé počaté dítě Bohem stvořeno a milováno? Co je teď s mým nenarozeným dítětem, o které jsem přišla? Kdo mi může
odpustit? Jak mu mohu odpustit, když mě
donutil zabít vlastní dítě? Jak jí mohu odpustit, když mi zabila dítě?“ se zcela bytostně
dotýkají veškeré činnosti Hnutí Pro život ČR.
Obměkčení srdcí lidí v ateismem vyprahlé zemi i vyřešení některých zvláště těžkých
individuálních problémů není z lidského pohledu možné. Proto je třeba investovat čas,
úsilí i prostředky do této nenahraditelné
formy pomoci ženám a jejich nenarozeným
dětem. Náklady ve výši 4 % jdou především
na tisk a poštovné.

Ostatní náklady
Osvětová činnost patří mezi nepřímé, ale
o to důležitější formy pomoci. Mezi osvětovou činnost patří náklady na tento informační zpravodaj. Díky němu se desítky tisíc lidí
povzbuzují, aby vytrvale pomáhali nečekaně
těhotným ženám a jejich nenarozeným dětem. Dovídají se o činnosti, novinkách a mají
tak zpětnou vazbu ohledně toho, co se děje
s jejich dary.
Podobně osvětovou funkci plní i informační materiály – modely nenarozených
dětí, letáky, trička, ... To vše pomáhá zlepšit
respekt k nenarozeným dětem.

Stejnou roli hraje i Národní pochod pro
život. Je to mnohdy jedna z příležitostí, kdy
se téma nenarozených dětí dostává na přední stránky médií a tisíce žen se dozví, že jsou
zde lidé, kteří jsou druhým ochotni pomoci
a dát hlas nenarozeným dětem.
Náklady na public relations patří mezi
osvětovou činnost a zahrnovaly především
náklady na přípravu tiskových zpráv, článků,
analýzu sociálních sítí, školení jak se bránit
manipulacím ze strany masmédií a jak reagovat na dehonestační kampaně mající za
cíl zničit veškerou pomoc rodinám, těhotným ženám a jejich nenarozeným dětem.
Koordinace projektů zahrnuje společné
náklady na všechny projekty Hnutí Pro život
ČR jako jsou komplexní a dlouhodobá analytika, odborné rešerše, provoz internetového serveru, účetnictví, technické vybavení
atp. I tyto náklady slouží jedinému cíli, bez
nichž by ostatní projekty a jejich vzájemná
podpora jednoduše nebyla možná.
Dárci jsou zcela obyčejní lidé – rodiny
s dětmi, studenti, podnikatelé, zaměstnanci, důchodci, vdovci, vdovy... a dělí se z toho
mála, co mají. A Hnutí Pro život ČR dělá maximum proto, aby každá koruna přinesla své
ovoce.
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