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Pomoc všem,~kteřípřežili své
Martině Hráské zemřel
171etý syn Ondř.ej. Touha
po setkání s rodiči
s podobným osudem
li přivedla k myšlence
založení občanského
sdružení Dlouhá cesta.

I VIKTOR VOTRUBA

Praha, - Ročně v České re-
publice zemře kolem '800
děti do 19 hit. Tisíce rodičů,
a nejbližších příbuzných tak
každým' rokem procházejí
obdobím nesmírné bolesti,
zármutku a změn, které smrt
dítěte přináší. '

Z iniciativy matek, které
chvíle spojené s odchodem
dítěte PI9žívaly společně,
vzniklo v' roce ~005 oběan-
ské sdružení Dlouhá cesta.
Posláním tohoto sdružení Je
pomáhat rodičům i ostatním
členům rodiny, ve které ze-
mřelo dítě. ' -'

Těžké začátky
v těžké,chvíli

"K myšlence občanské-
ho sdružení jsem se dostala
v roce 2003, kdy mi zemřel
syn Ondra v 17 letech na .
zhoubné onemocnění. Dů-
vodů vedoucích k jeho zalo-
žení pak bylo více. Uvědo-

. mila jsem si, 'že mi nejvíce
pomáhalo sdílení své situace
s kaIIlarádkou z nemocnice,
které zemřel syn-pouhé tři
týdny před Ondrou.rpopi-

,.Marti,na Hráská, spoluzakladatelka a předsedkyně sdružení Dlouhá cesta.

suje začátky sdružení Mar-
tina Hráská, předsedkyně
a spoluzakladatelka Dlouhé
cesty ..

"Chtěla, jsem se setkat
s rodiči, které potkala stej-
ná tragédie a kteří i přesto
dovedou dál fungovat. Měla
.jsem v hlavě spoustu otázek,
ná které bych se jich ráda
. zeptala. Vůbec jsem ale~ne-
věděla, jak se s nimi spojit.
Když fsem našla na inter-'

. .... ...,.......

netu, že ve Spojených stá-
tech, Německu ale i Polsku
funguji různá sdružení, ve
kterých si rodiče, nesmírně
pomáhají, tak jsem se až di-
vila, že u nás to nikoho ještě
nenapadlo," pokračuje.
. Bez inspirace v zahraničí

by Martina Hráská dle svých'
slov nedostala odvahu se
o něco takového pokoušet
v .České republice a ani by
. nevěřila, že to může fungo-:

vat. Oslovila svou kamarád-
ku z nemocnice a přibrala
ještě studentku věnující se
oboru se sociální tematikou.

V roce 2005 v Čeláko-
vicích založily .občanské
sdružení. "První setká-
ní Se 'ostatními rodiči bylo
hodně těžké. Tenkrát to
bylo téma, kterému se na.
. internetu nevěnovala ani
jedna diskuze. Na setkání
byly tři maminky. Když
jsme oslovily no-
viny a časopisy, .
tak se téměř
všichni novi-
náři obávali
o takových-
to smut-
ných věcech
psát," vzpo-
míná na těžké
začátky Hráská. .

Velký zájem "
.0 sdružení přinesl 'až'
dokument .Přešilijsme svQ-

-: je děti"· od . režisérky Olgy
Sommerové, která je v sou- '
časné době spolu s herečkou'
Jitkou Sedláčkovou patron- ,
kou sdruženÍ.

Nejen že Dlouhá I cesta
byla přizvána k natáčení, al~
v titulcích filmu se objevila,'
i webová adresa sdružení,
"Celý měsíc potom seděla
Hráskákaždý den do půl-
noci lipočítače a odpovídala
na příchozí e-maily rodičů
z celé republiky.

"Necelé dva měsíce po
odvysílání dokumentu jsme
měli setkání, kam přijelo
kolem 35 rodičů. Z toho se-
tkání vzešlo i mnoho dalších
nápadů a aktivit,"přiblížila
zlomové období předsedky-
ně sdružení.

Účinná pomoc
. pozůstalým

V současné době pod hla-
vičkou Dlouhé Cesty funguje
hned 'několik projektů. Prv-
ním z riich byl Barevný anděl,
který existuje od roku 2007
a 'zaměřuje se na podporu
sourozenců zemřelých děti.
Program se věnuje rekon-
strukci dětských pokojíčků,
na jejichž přestavbě se podílí
finančně i poradensky.

Rok nato vznikl projekt
Nejste sami, v jehož rámci
se buduje síť laických porad-
ců pro pozůstalé, Dnes již je
těchto, pomocníků více než
dvacet: Vyškolení poradci po-
cházejí z řad rodičů a dalších
příbuzných, kteři prožili smrt
dítěte a naučili se znovu žít

Rodičům děti, které ze-
mřely ještě před narozením
nebo krátce po narození, se
~uje projekt Prázdná ko-

Jeho součástí' i bese-
zdy a informační materiály pro
porodnice a jejich personál,
který často tápe, jak rodiče
"ňejtěžších chvílích podpo-
. řit, "Pokud o nás porodnice
mají zájem,' tak rádi přije-
deme. Do všech porodnic se
také snažíme distribuovat
letáčky, aby je měly k dis-
pozici; pokud je potřeba,"
popsala Hráská. Sdružení,
fungující zejména z darů od

fireÍna členských pří-
spěvků, pravidelně
. pořá.tlásetkání

s rodiči, rekon-
diční ' víkendy,
ale i vzpomín-

. kové akce, vý-
stavy a společné
pochody.
"V současné

době připravuje-
me', workshopy pro

policii na téma předává-
ní tragických zpráv.' Tato
chvíle je velmi- psychicky
náročná pro obě strany a.je
nesmírně důležitá profesio-
rialita ale zároveň lidskost
a empatie toho, kdo zprávu
předává," uvedla Hráská
další z plánovaných aktivit.

Velká' část informačních
materiálů pochází z pera
odborníků. Se sdružením
dlouhodobě spolupracují
psycholožky TIona Špaňhe-
lová, Naděžda Špatenková
a Zuzana Těšínská, které
jsou odbornýi:ni garanty
projektů a v případě setkání
s rodiči jsou při ruce.

_~eměli re-
tragédii spíše zapo e
než se 'ní stále vracet? To
je jedna z ne:j(°-:ast:ějších
zeklidíz •


