
Největší předsudek je 
ten, že lidi s mentálním 
postižením jsou velké 
děti 
říká Iva Laštovicová, spoluzakladatelka organizace Pferda. Ta byla v červnu letošního roku podpořena Nadací  
VINCI v České republice. Dar ve výši 80 000 Kč bude použit na rekonstrukci jejich Tréninkových kaváren Láry Fáry 
v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě. 

Ivo, Pferda je nezvyklý název. Skrývá se za ním 
něco? 
Název je opravdu trochu neobvyklý. Je odvozený od 
slova das Pferd, což je německy kůň. Původně jsme 
totiž s kolegyní Janou Křížovou měly v úmyslu založit 
farmu, kde lidé s postižením budou pracovat a využívat 
hipoterapii. To nám nakonec nevyšlo, ale název i kůň v 
logu zůstaly. 
 
Co vás přivedlo k práci s lidmi s mentálním 
hendikepem a duševním onemocněním? 
Studovala jsem speciální pedagogiku v Praze na 
pedagogické fakultě, právě obor práce s lidmi s 
mentálním postižením a s poruchami chování. Tato 

práce mě ale už zaujala na gymnáziu, dělala jsem 
dobrovolníka a asistenta v několika organizacích. Práce 
s těmito lidmi je zajímavá tím, že nikdy nevíte, kam 
jsou schopní se posunout. Ale vždy víte, že i malý krok 
má smysl. 
 
Jak si v oblasti jejich zaměstnávání stojí Česká 
republika v porovnání s evropskými zeměmi? 
Můžeme se někde inspirovat?

Myslím, že si nestojíme úplně špatně, ale inspirovat 
bychom se určitě mohli třeba severskými státy, nebo 
Anglií. Zajímavý přístup ke všem lidem s jakýmkoliv 
postižením má také například Itálie, kde funguje u 
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nás tolik diskutovaná inkluze ve vzdělávání již několik 
desetiletí a nikdo s tím nemá problém. 
 
Kolik lidí dnes váš sociální podnik zaměstnává a v 
jakých oblastech působíte? 
Provozujeme 5 sociálních služeb, které pomáhají lidem 
s postižením zvyšovat jejich kompetence a zlepšovat 
například jejich pracovní dovednosti, nebo dovednosti 
potřebné k samostatnému životu. Jsou to dvě Tréninkové 
kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě, 
Tréninková pekárna Láry Fáry, Tréninkový byt a služba 
Takový normální život (podpora samostatného bydlení ). 
Potom provozujeme 2 sociální podniky: Úklidovou f irmu a 
Pekárnu Na Plechu. Zaměstnáváme momentálně 40 osob s 
postižením a ve službách máme 62 osob. 
 
Daří se vám umisťovat vaše klienty na otevřený trh 
práce? 
To je naše bolavé místo, které se nám moc nedaří. Pokud 
se nám to podaří, jde o jednotlivce a dá se říct, že i zázrak. 
Lidé obecně asi stále nemají důvěru k těmto lidem, k jejich 
schopnostem. V některých oblastech mohou mít sice 
nižší produktivitu práce, ale na druhou stranu podle mě 
přinášejí do f irmy i něco jiného, co je nad rámec všech 
pracovních dovedností. Přinášejí do kolektivu jiný prvek.

Vnímáte v naší společnosti stereotypy, předsudky 
spojené s hendikepy? 
Ano, vnímám. Největší předsudek je ten, že lidi s 
mentálním postižením jsou velké děti. Ale oni jsou dospělí, 

stejně jako my. Mají stejné potřeby, je pro ně důležitý 
partnerský život, pracovní uplatnění, to, aby byli v rámci 
svých možností úspěšní a samostatní. Mají stejné povahové 
vlastnosti jako my, to znamená, že se jim prostě občas 
nechce do práce, někteří mají problém vyjít s ostatními v 
kolektivu apod. Akorát se k nim musí přistupovat trochu 
jinak kvůli jejich postižení, vysvětlit jim některé věci 
jednodušeji, nastavovat jasné hranice atd. Ale jsou schopní 
si o věcech rozhodovat sami, maximálně jim třeba pořádně 
vysvětlíme všechny varianty, mezi kterými se rozhodují.

Nechme je prostě žít, neomezujme je, vyplatí se to všem.

Na co se v budoucnu těšíte? Máte nějaký sen, ke 
kterému směřujete? 
Snů mám já i naše organizace hodně. Například ten, že 
nebudeme muset tolik bojovat s předsudky, když se bude 
nějaký náš klient chtít osamostatnit a bydlet sám, prostě 
to bude normální. Dalším snem je, že byty pro tyto lidi 
budou dostupnější, lépe jim seženeme práci na volném trhu 
práce… A tak bych mohla pokračovat.

Mým velkým snem je, aby práce lidí v neziskovém sektoru 
nebyla tolik podceňovaná, jak to občas cítíme, a byla 
více oceňována. V poslední době obecně klesá důvěra v 
neziskové organizace a jejich práci.

Přála bych si naše pracovníky i lépe odměnit f inančně, 
protože ta práce, kterou odvádějí, je náročná a opravdu k 
nezaplacení. 
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