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Neziskové organizace

Motýlek pomáhá  
už 20 let 

PÍŠE SE ROK 1999. JEN KOUSEK OD NEDÁVNO OTEVŘENÉ 
STANICE METRA RAJSKÁ ZAHRADA, V MATEŘSKÉM CENTRU 

UPROSTŘED SÍDLIŠTĚ, SE POPRVÉ SETKÁVAJÍ DVĚ MLADÉ 
MAMINKY ZUZANA JELENOVÁ A HANA URBANOVÁ. POD 

NOHAMA SE JIM V JEDNOM KUSE PLETOU DVA MALÍ CAPARTI 
A ONY TEHDY JEŠTĚ NEMOHOU TUŠIT, ŽE SE Z NICH STANOU 

KAMARÁDKY A Z JEJICH NÁPADŮ A ENERGIE BUDE ČERPAT 
NESPOČET DĚTÍ A RODIN, A TO PŘEDEVŠÍM TĚCH, SE KTERÝMI 

SE ŽIVOT NEMAZLÍ. 

Spolu se Zuzanou Jelenovou, nyní před-
sedkyní správní rady neziskovky a  Ha-
nou Urbanovou, ředitelkou organizace, 
jsme zavzpomínaly, jak to všechno za-
čalo.

Co vás přivedlo k založení Motýlku?
Do mateřského centra docházely i ma-
minky s  dětmi se zdravotním postiže-
ním, a právě od nich jsme se dozvědě-
ly, že na Černém Mostě chybí jakékoliv 
podpůrné služby. Otevřely jsme tedy 
hernu s programem šitým na míru těmto 
dětem a  postupně přidávaly další akti-
vity. Zájem o ně začal přesahovat mož-
nosti našeho „dobrovolničení“, rodičov-
ská dovolená nám končila, a tak jsme se 
rozhodly posunout dál a  založily jsme 
samostatnou neziskovou organizaci.

Jaké vás provázely těžkosti na  cestě 
k profesionální organizaci?
Začátky byly krušné, ani nevíme, kde jsme 
k tomu kroku sebraly odvahu, ale s odstu-

pem už na  toto dobrodružství vzpomí-
náme s úsměvem. Byly jsme bez prostor 
i  kapitálu, posilovány jen vírou, že naše 
rozhodnutí ulehčit život rodinám, kte-
ré pečují o  dítě s  postižením, má smysl. 
Prostory bývalé restaurace, které se nám 
podařilo pro naši činnost získat do  pro-
nájmu od Úřadu městské části Praha 14, 
byly zdevastované a čekala nás rozsáhlá, 
finančně náročná rekonstrukce. Všechno 
ale dobře dopadlo a nám se podařilo ote-
vřít Komunitní centrum Motýlek. 

V čem spatřujete výjimečnost Motýlku 
ve srovnání s dalšími organizacemi?
Skoro se tomu ani nechce věřit, ale 
máme informace, že v Praze dosud není 
stejné zařízení, kde by děti a mladí do-
spělí s postižením mohli po škole aktiv-
ně trávit volný čas, v  partě kamarádů. 
A co je hlavní, zároveň se učit spoustě 
dovedností potřebných pro co nejsa-
mostatnější život. Moc rády slýcháme, 
že naše jedinečnost spočívá i ve skvělé 
atmosféře, která tu vládne. Další věc, 
na kterou jsme hrdé, je to, že Motýlek 
pomáhá i dětem z rodin, které se nachá-
zejí v  tíživé životní situaci.  Díky tomu 
jsme vytvořily funkční pomocnou síť pro 
velké množství dětí, které neměly v ži-
votě to štěstí, že jsou zdravé, zabezpe-
čené, milované...

Ze spousty dětí, které Motýlkem pro-
šly, jsou dnes dospělí lidé. Víte, kam se 
ubíraly jejich cesty?
S některými bývalými klienty jsme stále 
v kontaktu. Velkou radost nám dělá to, 
že směřují k aktivnímu uplatnění v živo-
tě. A o to nám vždy šlo. Podpořit je, aby 
rozvinuli svůj potenciál.

Texty zveřejněné na této stránce 
dodalo KC Motýlek

Zjistili jsme, že 
v tom nejsme 
sami

MOTÝLEK 
je mnoho let 
součástí rodiny 
Šedých, vyhledali 
ho s tehdy sed-
miletou dcerou 
Lucií s mentálním 
postižením. Byla 
zcela závislá 
na péči rodiny 
a v Motýlku 
našla laskavé 
přijetí, pocho-
pení i odbornou 
pomoc. Naučila 

se tu spoustě praktických dovedností, 
jejichž nácvik doma odmítala, našla zde 
kamarády.  Mladší Kláru život se sestrou 
a jejich společná docházka do Motýlku 
ovlivnila natolik, že se rozhodla zkuše-
nosti zúročit studiem speciální pedago-
giky a následně i prací právě v Motýlku. 
Klára k tomu říká: „Tehdy pro mě bylo 
úžasné vědět, že v takové situaci nejsme 
jenom my. V Motýlku nás přijímali se 
vším všudy a záchvaty vzteku, křik 
a sebepoškozování Lucky nevnímali jako 
nic mimořádného. Zároveň bylo hodně 
důležité, že jsem zde poznala další 
sourozence dětí s postižením, a i to mi 
pomohlo necítit se tak… jiná. Společné 
akce přispěly k vytvoření skvělé party 
rodin, jež se scházejí dodnes a sdílejí 
radosti, starosti a zkušenosti ze života 
s člověkem s postižením...“

Pomáhejte s námi těm, kteří to 
opravdu potřebují. Laskavým 
dárcům děkujeme! Bankovní účet 
11 35 27 036/5500

KC Motýlek poskytuje tři registrované 
sociální služby. Kromě rodin s dětmi 
se zdravotním postižením vzal pod 
svá křídla i ohrožené děti, které 
navštěvují nízkoprahový klub 
Pacific.  Pomoc zde nacházejí také 
rodiny v krizové životní situaci. Jen 
v loňském roce zda našlo podporu 
416 klientů.  V komunitním centru 
pracuje tým stálých zaměstnanců, 
externích spolupracovníků a v práci 
mu pomáhají desítky dobrovolníků. 
Za to jim patří velký dík!

Zakladatelky KC Motýlek Zuzana Jelenová  
a Hana Urbanová – krátce po té, co bylo  
komunitní centrum otevřeno

Klára (na snímku vlevo) 
nyní v KC Motýlek 
pracuje jako sociální 
pracovnice, její sestra 
Lucie je bývalou klientk-
ou centra. Motýlek obě 
dívky provázel celým 
jejich dětstvím


