
Projekt Kniha pro Ládíka 

Úvod 
Česká republika je poměrně malá rozlohou i počtem obyvatel. Podílem postižených 
vzhledem k celkové populaci se situace v ČR výrazně neliší od stavu v jiných rozvinutých 
zemích. Stát, vlivem ekonomického cyklu a dalších okolností, nemůže vynakládat dostatek 
prostředků na odůvodněné potřeby hendikepovaných občanů. Přenáší proto čím dále tím 
větší díl odpovědnosti za zajištění potřeb těchto občanů na neziskové organizace, komerční 
sféru a jednotlivce, obecně řečeno, na dobročinnost. Dobročinnost však v ČR nemá takovou 
tradici a není zatím součástí „životního stylu“, jako je tomu v tradičních demokraciích.  
 
Komunikace se sponzory, umění o pomoc požádat a poděkovat za ni, je nezbytností, kterou, 
pokud ji nezvládnou postižení sami, musí za ně uskutečňovat jejich blízcí nebo subjekty, 
náplní jejichž činnosti je právě pomoc postiženým. 

Cíl projektu 
Cílem tohoto projektu je vytvořit knihu s pracovním názvem „Ládíkovy říkanky, pohádky a 
povídky  pro malé i velké děti“. Kniha by měla být posílána potenciálním sponzorům spolu 
s prosbou o pomoc při financováním léčby a rehabilitace Ladislava Jermana, postiženého 
kvadruparetickou formou DMO. Současně se tato kniha může stát darem pro široký okruh 
lidí, kteří s péčí o čtyřletého těžce zdravotně postiženého Ládíka jeho rodičům pomáhají. 

Prostředky realizace projektu 
Rodiče Ladislava Jermana sami začali se sestavováním knihy krátkých slovesných útvarů, 
doplněných obrázky.  Je zřejmé, že by při tom uvítali spolupráci co nejširšího okruhu 
přispěvatelů, kteří by pomohli knihu naplnit básničkami, říkankami, povídkami nebo 
pohádkami a obrázky. S prosbou o příspěvek do knihy se nejprve obrátili na své známé. 
Stejná prosba již byla adresována také několika známým českým spisovatelům. Přes 
problémy se získáváním kontaktů na tyto osobnosti, předpokládá se, že se jich velká řada 
postupně podaří oslovit. První přísliby spisovatelů na spolupráci se podařilo získat při 
příležitosti 1. ročníku festivalu Čtení ve vlaku v září letošního roku. 
Nyní se rodiče Ladislava Jermana rozhodli  předložit projekt s prosbou o spolupráci vybraným 
středním školám, kde předpokládají tvůrčí potenciál i vůli pomoci postiženému dítěti. 
Doufají, že studenti a pedagogové přijmou výzvu přispět do Knihy pro Ládíka a vytvoří 
slovesná nebo grafická díla, kterými knihu obohatí. 

Přínosy projektu 
Hlavním přínosem projektu má být pomoc při získávání  prostředků  na léčbu a rehabilitaci 
zdravotně těžce postiženého dítěte. Vzhledem k tomu, že s prosbou o zapojení do projektu 
budou osloveny školy, dalším očekávaným efektem je výchova studentů k dobrovolnictví. 
Každý příspěvek k rozšíření obecného povědomí o problematice vztahu k postiženým je 
velmi žádoucí, neboť filozofie pomoci postiženým je nyní postavena na jiných základech než 



v nedávné minulosti, jiná je úloha státu a jiná úloha občana. Rodina nebo škola mladé lidi 
v tomto ohledu zatím možná dostatečně nevychovává.  

Časový rozvrh 
Kniha by neměla být nikdy hotová, cílem je dosáhnout co nejširší okruh přispěvatelů a knihu 
neustále doplňovat novými příspěvky. První „uzávěrka“ bude k ……….., aby kniha mohla být 
v elektronické podobě distribuována potenciálním sponzorům co nejdříve. Z jejich darů by 
měla být financována Ládíkova rehabilitace v roce 2015 (cena zdravotními pojišťovnami 
nehrazeného čtyřtýdenního léčebného programu KLIM-THERAPY v Klimkovicích nebo 
specializovaného léčebného pobytu v  ADELI Medical Center Piešťany se blíží částce 
100 000,- Kč). 

Redakční rada 
O obsahu knihy, vzniklé v rámci projektu, rozhoduje redakční rada ve složení: Petra Marie 
Jermanová a Ing. Jiří Jerman, Ládíkovi rodiče, dále paní Kateřina Vodičková a pan Ing. Josef 
Borovička, CSc. Složení redakční rady není konečné, zvláště vítaná by byla účast osob se 
znalostí problematiky tvůrčího psaní, grafiků, zástupců oslovené školy atd. 

Kontakty 
Ing. Jiří Jerman, V Bažantnici 2650, 272 01 Kladno, Tel. 728030368, jiri.jerman@seznam.cz 
Další informace: www.ladicek.cz 
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