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Pomáháme pozůstalým
znovu objevit bezpečí 
v jejich světě.

 



Úvodní slovo Všichni jsme doufali, že rok 2021 bude méně
zátěžový než rok předchozí. Pandemie nemoci
COVID-19 však nabrala na síle. Mnohokrát během
roku jsme museli všichni fungovat v podmínkách
ovlivněných vládními nařízeními, uzavírkami,
nemocemi či karanténou, a já opravdu smekám
před každým v našem týmu, že přes všechny
komplikace a frustrace jsme dokázali toto nelehké
období zvládnout, fungovat a dokonce i nadále
koncepčně rozvíjet pozůstalostní péči v Poradně
Vigvam i se zapojovat ve spolupráci s podobně
zaměřenými organizacemi a odbornými
společnostmi. Zároveň jsme byli i v tématu smrti
oporou pro školství, které bylo všemi nařízeními
zasaženo prakticky celý rok.
V roce 2021 jsme všichni zažili jistou formu
zkoušky osobních limitů, odolnosti a také nalézání
hranic svých možností. Společnost již dlouhou
dobu nezažila tak vleklou zátěž, při které by byla
tak bytostně konfrontována se smrtí. V mnohém
by bylo možné nalézat paralelu s válečným
stavem, nakolik jsme v této situaci obstáli budeme
moci plně zhodnotit až s odstupem. 

Tak jako každá zátěž, i pandemie přinesla
možnost nahlédnout na sebe v souvislosti s
rozvojem svých vlastních možností. Naučili jsme
se opravdu hodně, a pokud mohu jako ředitelka
Vigvamu hodnotit, tak jsme jako tým obstáli.
Dokázali jsme fungovat i v nejistotě, být si
vzájemně oporou a díky tomu tu být pro lidi, kteří
se na nás ve své nejhlubší bolesti obraceli. Někdy
slýchám, že přeci smrt byla kolem nás vždy, tak
proč je najednou třeba odborné pomoci?

Sylvie Stretti

 Odpověď přineslo do velké míry právě toto
zátěžové období: Protože jsme jako lidé silní i
křehcí zároveň a jsou situace, kdy nás smrt
blízkého zasáhne nečekaně, masivně a jsme s ní
mnohonásobně konfrontováni. Je třeba si
uvědomit, že náš současný svět je rychlejší, jsme
zahlceni informacemi (i nevyžádanými),jsme
mnohem více ohroženi na běžném fungování a i
tyto proměnné jsou důvodem, proč je pro nás
někdy přijetí smrti blízkého mnohem náročnější a
potřebujeme pomoc, abychom mohli znovu žít. 

Ráda bych na tomto místě poděkovala celému
Vigvamímu týmu, externím spolupracovníkům,
všem našim podporovatelům (individuálním i
firmám) a také těm, kteří roky stojí při nás: Pavel
Hrášek, Lucie Pivoňková, Mahulena Exnerová, AK
Hrášek, Mateřská škola a jesle Bambíno, všichni
naši kurzisti, podporovatelé ve sbírkách, klienti,
kteří se na nás obrací, školy, které nám důvěřují a
radí se s námi, nemocnice a hospice, se kterými
vedeme živý dialog a rozhodně děkuji našim
rodinám (velkým i malým členům) a přátelům: bez
vás bychom nebyli takoví jací jsme! A jestli jsem na
někoho zapomněla, prosím, odpusťte, není to
úmysl. Vážím si každé pomocné ruky, každého
nápadu, pochopení a opory. Základna všech, kteří
jsou s námi se rozrůstá a my jsme za to vděční. 
Ještě jednou všem ze srdce děkuji.



Když nás smrt zasáhne, otřese to našimi

stavebními kameny. Čeká nás těžký úkol, 

o který nikdo nežádal. Je třeba popadanou

realitu znovu poskládat do funkčního

celku.  



V Poradně Vigvam pomáháme 
pozůstalým, když do jejich života 
zasáhne náhlá smrt, která nastala
příliš brzy. Využíváme k tomu práci v 
kontextu krizové intervence a 
terapie, během které věnujeme 
pozornost a péči jednotlivým členům 
rodiny, i lidem, kteří přicházejí 
samostatně. Dále naše služby 
doplňujeme podpůrnými skupinami 
pro děti a pro dospělé, kde mohou 
čerpat sílu i podporu od svých 
vrstevníků s podobnou životní 
zkušeností.

Vybudovat v ČR 

funkční systém 

podpory pro 

pozůstalé, 

především pro ty, 

kteří prožívají 

neočekávanou a 

brzkou smrt 

blízkého.

. 

Poslání

Náš cíl?



Služby

Dopad pandemie 

se nám nevyhnul. 

Poprvé jsme 

museli zavést 

čekací listinu na 

naše služby.

Vývoj v roce 
2021

Terapeutická práce s
dětmi a dospělými

Terapeutické skupiny 
pro pozůstalé děti, pro 
vdovy a vdovce

Kurzy

Služby pro školy

Stabilizační služby
novinka



Terapeutická práce s 
dětmi 

Terapeutické skupiny
pro pozůstalé děti

Hlavním předpokladem dobré 
terapeutické práce je bezpečný vztah 
klienta a terapeuta, a tak jsme s 
dětmi tvořili vztah povídáním, 
kreslením, hraním s maňásky a 
figurkami, stavěním v písku, čtením i 
bojováním pěnovými meči. Mezi 
našimi klienty došlo k nárůstu práce 
s dospívajícími, pravděpodobně 
vlivem pandemie covid_19. Témata, 
která pozůstalí dospívající přinášeli, 
byla např. o úzkostech, o vracení se 
rušivých vzpomínek a vnitřní 
destabilizace. Tyto fenomény mohly 
primárně vznikat nároky spojenými s 
lockdowny v předchozích obdobích a 
jejich náročnost se kombinovala se 
zátěží spojenou s truchlením po 
blízké osobě.

V roce 2021 jsme pokračovali v 
realizaci podpůrné skupiny pro 
dospívající, která byla zahájena již v 
roce 2020. V roce 2021 proběhlo 
celkem pět setkání v rozsahu 90 
minut. Skupina se zaměřovala na 
podporu dobrého zvládání truchlení. 
Pracovali jsme zejména na tématech 
potřeb, vztahů s okolím a vztahu se 
zemřelým. Členům skupiny bylo mezi 
14 a 18 lety. 
Dětské i teenskupiny u nás v poradně 
stále vede dvojice: Tereza Olivová a 
Bára Racková.

Terapeutická práce s 
dospělými

V roce 2020 jsme rozšířili naše 
služby, které jsme už nechtěli 
poskytovat pouze rodinám s dětmi a 
rozšířili jsme naši péči nejen pro 
samotné rodiče, ale pro dospělé 
všeobecně. Avšak v roce 2021 došlo k 
velkému nárůstu poptávky po naší 
službě a byli jsme opět postaveni 
před volbu, komu je třeba primárně 
služby poskytnout. Došli jsme k 
závěru, že i nadále chceme 
pokračovat v práci s pozůstalými 
dospělými, aniž by museli být rodiči, 
ale že poměr služeb potřebujeme 
limitovat 60:40 ve prospěch dětí 
oproti individuální terapii dospělých. 
Abychom pomohli co nejvíce lidem, 
rozdělili jsme služby na terapeutické 
a stabilizační.



Stabilizace

Terapeutické skupiny
pro vdovy a vdovce

Služby pro školy

Stabilizace, nový druh služby, který 
jsme pilotně otevřeli v roce 2021 a 
který byl promýšlen už v roce
předchozím procházel během 
loňského roku průběžnou reflexí z 
hlediska situací a stavů klientek a 
klientů, stejně jako z hlediska toho, 
co je ideálním výstupem poskytované 
služby. Toto snažení vedlo k většímu 
profilování služby, která se zaměřuje 
na základní zorientování v prožívání 
a situaci a nalezení alespoň 
základních opěrných bodů, pokud je 
to možné. Služba není koncipována 
jako krizově intervenční (tedy jako 
služba tzv. na zavolání – že se člověk 
dovolá a hned může s někým 
pracovat na zažívané situaci), ale jako 
podpora buď s akutní fází truchlení, 
nebo s těmi oblastmi truchlení, které 
dlouhodoběji (do 2 let od úmrtí) 

V březnu 2021 jsme otevřeli online 
skupinu pro vdovy a vdovce, která 
probíhala 1x měsíčně v časové dotaci 
120 minut, za tento rok tedy 
proběhlo 10 online skupin.
Podpůrné skupiny pro dospělé vedou 
terapeutky: Bára Racková, Hana 
Křížová, Lenka Macháčková

V roce 2021 jsme rozdělili také 
služby, které poskytujeme školským 
zařízením na tyto tři následující 
služby:

Poradenství
Bezplatně poskytujeme základní 
poradenství v situacích, kdy ve škole 
dojde k úmrtí žáka, nebo v situacích, 
kdy se žáci školy dostávají do role 
pozůstalých. Pracovník školy od nás 
dostane podporu a zorientování se 
ve vlastním prožívání, náhled 
zvnějšku, základní informace jak 
postupovat při práci s pozůstalým i 
se třídním kolektivem, i metodické 
náměty pro možnou další práci.

Konzultace
Nově také nabízíme možnost sestavit 
školám Krizové plány a Nastavení 
preventivních aktivit v tématu smrti. 

truchlící vnímá jako problematické 
(tedy je potřeba se na termínu 
konzultace domluvit s konkrétní 
pracovnicí nebo pracovníkem 
poradny). Stává se tak také, že po 
základní orientaci jsou volající (služba 
je distanční) podporování ve 
vyhledání psychoterapeutické 
podpory dlouhodobějšího
charakteru.



Vzdělávání WebinářeIntervence ve třídě
Intervenční práci ve třídě předchází 
telefonická konzultace našich 
terapeutů a školy, aby se domluvily 
organizační náležitosti a zároveň je 
zde prostor prodiskutovat první 
kroky, které může škola podniknout 
ještě před příjezdem terapeutů. V 
den intervence se terapeutický pár 
věnuje konzultaci s pedagogem, 
následně dvě hodiny pracuje ve třídě 
s třídním kolektivem a třídním 
učitelem a posléze je na místě dalších 
30 minut k dispozici pro individuální 
dotazy a konzultace, a to jak pro 
dospělé, tak i žáky. Při intervenční 
práci terapeuti pracují na otevření 
prostoru ke vzájemnému sdílení, 
slyšení se, vyjádření potřeb, možné 
vzájemné podpoře. Významnou částí 
je práce s aktuálním emocionálním 
prožíváním a zpracováním prvotního 
šoku.

Vedli jsme kurzy, které jsme 
připravili již v minulých letech (Dítě a 
ztráta, Spiritualita v kontextu 
pozůstalých) a intenzivně jsme se 
věnovali přípravě našeho doposud 
největšího 116 h kurzu Kontakt s 
truchlením, který odstartuje na 
začátku roku 2022. Kromě kurzů 
jsme se také účastnili různých 
konferencí a natočili 4 vzdělávací 
videa s tématem smrti a truchlení.

Truchlení v době pandemie, 
Sylvie Stretti
Smrt na denním pořádku, Sylvie 
Stretti, Barbora Racková
Mýty o truchlení, Honza Kaňák: 
setkání zaměřené na mýty v 
kontextu truchlení a jejich možný 
dopad do prožívání pozůstalých i 
do uvažování odborníků
Smrt a spiritualita: webinář ve 
spolupráci s Institutem 
existenciální hagioterapie, 
Prokop Remeš a Barbora Racková



kteří využili Služby v
číslech

264 

klientů

Potřebovalo nás

1224

služeb

146 

absolventů

v rámci

15 

kurzů

 

Proškolili jsme



Konference o poskytování rodinné 
terapie, kde jsme prezentovali 
koncept práce s truchlením v 
rodinném systému. - Honza Kaňák

Festival dětské psychologie (aktivní 
příspěvek: Smrt v životě dítěte), 
Konference středočeského kraje: 
Zažít prevenci jinak 2021 (aktivní 
příspěvek: Smrt blízkého v době 
pandemie) - Barbora Racková
Konference dětské paliativní péče 
(aktivní příspěvek: Stabilizace a 
terapie) - Sylvie Stretti

V rámci mini-konference Spiritualita 
v čase aktivního stárnutí jsme 
prezentovali příspěvek Současné 
metodologické přístupy ke zkoumání 
spirituality, které vychází z práce H. 
Kaňáka a prof. J. Váněho.

Konference

Další
aktivity

Den s VIGVAMEM
Den s Vigvamem jsme v roce 2021 
tematicky přesunuli do podzimního 
období uctění památky mrtvých. 
Vzhledem k přetrvávajícím 
protipandemickým opatřením jsme 
akci pojali jako venkovní naučnou 
procházku pro rodiny, na které měli 
možnost se zábavnou formou 
dozvědět něco nového o tom, jak se 
naše „Dušičky“ slaví po světě. 
Komorní akci jsme zakončili 
promítáním v břevnovském kině 
Dlabačov.



Videa o truchlení Publikace

Truchlení
Dítě a smrt
Mýty a truchlení 
Spiritualita a truchlení

Díky podpoře nadace Čeps jsme 
natočili čtyři vzdělávací videa pro 
laickou i odbornou veřejnost:

Námět a scénář: Bára Racková a 
Vratislav Skřivánek
Účinkující: Sylvie Stretti, Honza 
Kaňák, Bára Racková, Prokop Remeš
Kamera, střih, zvuk: Adam Stretti
Videa jsou dostupná na našich 
stránkách: https://eshop.poradna- 
vigvam.cz/naucna-videa-truchleni- 
v-kostce/

V Paliativní medicíně v roce 2021 
vyšel článek Truchlení jako 
komplexní síť – předběžná formulace 
konceptu, na který by v roce 2022 
a v dalších měla navazovat série 
dalších článků, které více rozpracují 
koncept jako takový i z hlediska 
aplikovatelnosti do pomáhajících 
profesí. Z odborné produkce pak lze 
zmínit ještě:
Kaňák, J., Váně, J. 2021. Špatně 
oblečený císař? Výzkum spirituality 
v sociálních vědách, analýza 
metodologických přístupů. Caritas et 
Veritas, 11(2), 181-194.
Kaňák, J. 2021. Možné metody práce 
s průběhem truchlení u dospělých 
v profesionálním pojetí sociální práce 
s jednotlivcem. Sociální práce, 21(3), 
69-88.

Projekt IKAP se soustředí na podporu 
mateřských, základních a středních 
škol v tématu smrti. V roce 2021 
probíhala přípravná část projektu, 
kdy byly vytvářeny teoretické 
materiály a podklady pro webináře, 
které budou následně zdarma k 
dispozici na našem webu. Projekt se 
bude věnovat tématům možností 
prevence a intervence, struktuře a 
technikám poradenského rozhovoru 
a přinese také celkovou teoretickou 
bázi v tématu smrti a truchlení. 
Každé téma bude mít vlastní webinář 
pro vlastní věkovou cílovou skupinu. 
Takto tedy vznikne 9 webinářů, které 
budou doplněny dvěma, jež se budou 
vztahovat k intervenční práci s 
třídním kolektivem, ve kterém někdo 
zemře. 

IKAP



"Člověk začne chápat život, teprve když

začne myslet na smrt."
Jiří Hubač



Smrt zasáhne každého z nás. Čím 
tragičtější ztráta blízkého je, tím těžší 
je se s ní vyrovnat. Pokud se o smrti 
nebavíme s dětmi, v rodině, s přáteli 
a děláme, že se nás netýká, může být 
o to těžší ji přijmout ve chvíli, kdy se 
nečekaně objeví.
V článcích, rozhovorech 
a vystoupeních mluvíme o smrti 
otevřeně, bavíme se o tom, jak ji řešit 
s dětmi nebo jak zvládat emoce.

PR propagaci pro nás zajišťuje za 
agenturu Prest Veronika Drdáková.

Napsali o nás

Komunikace
s veřejností

Proč mluvit o
smrti? Počet výstupů

Zaznamenali jsme přes 100 výstupů v 
online i tištěných médiích 
a  rozhovorech. Psali o nás v odborných 
i lifestylových magazínech.



Partneři

Bez našich 

klientů, 

sponzorů, 

donátorů, rodin, 

přátel a zájemců 

o naše aktivity by 

to nešlo.

Děkujeme 

JUDr. Pavel Hrášek, Martha Issová, 
Kateřina Ptáčková, Lucie Pivoňková



Plánujeme

Pro rok 2022 

máme za cíl 

zajistit dostupné 

služby pro 

pozůstalé, 

věnovat se osvětě 

laické veřejnosti 

a rozšiřovat 

nabídku našich 

služeb.

Rok 2022 Rozšířit tým a nabídku 
služeb. 

Aktivně se zapojovat 
do vytváření koncepce 
pozůstalostní péče.

Díky zapojení do 
projektu IKAP 
spolupracovat ve 
školství v rámci 
prevence. 

Realizace prvního 
ročníku 116h kurzu 
Kontakt s truchlením.

Nadále působit 
v oblasti prevence.
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Rozvaha (v tisících Kč)
k 31. prosinci 2021



Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)
k 31. prosinci 2021


