
Komu se chce,
může si to změnit!

Kampaň Komu se chce, může si to změnit! 
dokumentuje příklady dobré praxe života lidí, 
kteří úspěšně opustili síť institucionalizované 
péče. Představuje jejich cestu k samostatnosti, 
k nezávislému a plnohodnotnému životu. Z klientů 
zneschopňovaných péčí velkých ústavních zařízení se 
stávají sebevědomí lidé, kteří žijí v běžné společnosti, 
pracují v normálních firmách a využívají zdroje běžně 
dostupné v místní komunitě.

Kampaň upozorňuje na to, že i lidé s mentálním 
postižením mohou samostatně žít, pracovat a bydlet. 
Na začátku své cesty k nezávislosti ale potřebují 
podporu a pomoc. V mnoha případech jsou tito 
lidé celoživotně izolováni v ústavech sociální péče 
a zbytečně vyčleněni ze společnosti ostatních.

Ptáte se proč? Pro společnost je ústavní péče nejjed-
nodušší cestou. Pro uživatele není ovšem důstojná a 
pro společnost ani levná. Kdo by chtěl desítky let byd-
let v jedné ložnici s lidmi, které si nevybral? Vstávat, 
uléhat a jíst jen v určený čas? Na procházky chodit jen 
ve skupině a nemít možnost žít v partnerském vzta-
hu? Existují zařízení, kde tomu tak není. Ale ve větši-
ně velkých ústavů sociální péče to je běžná praxe.

Můžeme to změnit… Pomožme lidem s mentálním a 
zdravotním postižením žít běžným životem mezi námi!

Pořadateli kampaně jsou Občanské sdružení Jurta a Agentura Osmý den — dvě nestátní neziskové organizace, které 
v Ústeckém kraji nabízejí lidem s mentálním a tělesným postižením asistenční podporu při získávání běžného zaměstnání 
a v samostatném bydlení. Kampaň je součástí benefiční sbírky Akce Cihla, která se v severních Čechách koná již posedmé. 
Letošní výtěžek bude použit na výstavbu tréninkových dílen, kde lidé se zdravotním postižením získávají a zdokonalují své 
pracovní a sociální dovednosti. Podpořit nás můžete nákupem benefiční cihly nebo příspěvkem na transparentní účet Akce Cihla 
pro severní Čechy 5500 5511/5500.    Děkujeme.                           

Více informací o Akci Cihla najdete na www.akcecihla.cz.



Lidé se zdravotním postižením často žijí svůj život v zařízeních ústavní péče, kde ani při nejlepší vůli všech odpovědných 
zaměstnanců nelze odbourat pomyslnou zeď mezi „my-tady“ a „oni-venku“. Prostřednictvím na sebe navazujících sociálních 
služeb, které Občanské sdružení Jurta a Agentura Osmý den provozují, se lidem s mentálním postižením daří postavit na 
vlastní nohy. Nepečujeme, ale podporujeme: zajišťujeme trénink a rozvoj dovedností potřebných k tomu, aby se o sebe člověk 
s postižením mohl postarat sám. 

Více informací najdete na www.jurta.cz a www osmyden.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/ObcanskeSdruzeniJurta.

Jiří Bartoška

„Připojil jsem se k Akci Cihla, protože mít střechu 
nad hlavou a soukromí patří mezi nejdůležitější.“

ivana Chýlková

„Akce Cihla dává šanci těm, kteří by nebyli schopni 
se sami o sebe postarat a byli by odkázáni prožít 
svůj život v izolaci bez možnosti se z něj radovat.“

Milena SteinMaSSlová

„Čím více možností a forem společnost nabídne,  
tím větší je šance najít pro každého řešení  
nejblíže ideálu.“

SiMona Stašová

„Vím, že každý z nás může malým přispěním pomoci 
těm, kteří neměli v životě tak velké štěstí. Člověk 
má potom dobrý pocit, což není málo...“

Marek eBen

„Podporuji Akci Cihla, protože z vlastní zkušenosti 
velmi dobře vím, o co lépe se handicap snáší doma 
ve svém.“

Jan Budař

„Akci cihla propaguji, protože si myslím,  
že je to dobrá a užitečná aktivita.“

Pavel liška

„Člověk potřebuje především lásku a svobodu...“

toMáš krauS

„Myšlenka Akce Cihla se mi moc líbí. Je to o svobodě 
a samostatnosti.“
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