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Abstrakt
Diplomová práce s názvem Neziskový sektor v ČR a jeho role v realizaci aktivit pro děti
a mládež z dětských domovů se zabývá činností neziskového sektoru v konkrétním dětském
domově. Práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část vychází z odborné
literatury a poskytuje základní informace o ústavní výchově v České republice a konkrétních
zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Součástí je také základní charakteristika vybraného
dětského domova, ve kterém probíhalo následné šetření. Dále se věnuje problematice dětí,
které jsou dlouhodobě vychovávány v dětských domovech. Zabývá se sociální prognózou
takových jedinců a rozebírá problémy, se kterými se potýkají děti, které jsou dlouhodobě
vychovávány v těchto zařízeních. Práce se věnuje také neziskovým organizacím v České
republice a jejich dělení. Součástí je základní charakteristika neziskových organizací,
které spolupracují s dětským domovem, ve kterém probíhalo šetření. Cílem empirické části
práce je zjistit, zda s vybraným dětským domovem spolupracují některé neziskové organizace,
a pokud ano, které konkrétně a jaké nabízejí činnosti či programy pro cílovou skupinu klientů.
Dále je cílem zjistit, zda jsou tyto činnosti a programy neziskových organizací pro cílovou
skupinu přínosné, a pokud ano, v čem konkrétně vidí přínos mladí lidé z dětských domovů,
ředitelka zařízení a vychovatelka působící v domově. Výzkumné šetření má kvalitativní
charakter. Data jsou získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Součástí bylo
také zúčastněné pozorování činnosti konkrétní neziskové organizace. Mezi respondenty patří
jedna dívka, která stále setrvává v dětském domově, čtyři respondenti, kteří z dětského domova
již odešli, ředitelka zařízení a vychovatelka, která působí v domově již dvanáctým rokem.
Mezi hlavní zjištění výzkumu patří, že do dětského domova dojíždí velké množství
neziskových organizací, včetně dobrovolníků. Činnosti, které nabízejí, jsou různorodé. Jedná
se o finanční podporu, vzdělávání a zájmovou činnost. Nejčastěji se věnují aktivitám
zážitkového charakteru. Nejméně se tyto organizace zabývají přípravou na samostatný život
dětí po odchodu z dětského domova. Některé z činností jsou pro děti a mladé lidi přínosné,
jiné byly hodnoceny negativně. Získané dovednosti mladí lidé z dětských domovů uplatňují
při hledání zaměstnání a bydlení, při péči o vlastní domácnost a navazování vztahů
v samostatném životě.
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Abstract
The diploma thesis called The non-profit sector in the Czech Republic and its role
in the implementation of activities for children and youth from children's homes deals
with the activities of the non-profit sector in a particular children's home. The thesis
is theoretical-empirical. The theoretical part is based on scientific literature and provides basic
information about institutional care in the Czech Republic and specific facilities for institutional
care. It also includes the basic characteristics of the selected children's home
in which the subsequent investigation was conducted. It also deals with the issue of children
who have been raised in children's homes for a long time. It deals with the social prognosis
of such individuals and discusses the problems faced by children who are raised in these
facilities for a long time. The thesis also deals with non-profit organizations in the Czech
Republic and their division. It also includes the basic characteristics of non-profit organizations
that cooperate with the children's home in which the investigation took place. The aim
of the empirical part of the thesis is to find out whether some non-profit organizations cooperate
with the selected children's home and, if so, which specifically and what activities or programs
they offer for the target group of clients. Furthermore, the aim is to find out whether these
activities and programs of non-profit organizations are beneficial for the target group, and if so,
how specifically young people from children's homes, the director of the children’s home
and the tutoress working there see the benefit. The research investigation is qualitative.
Data is obtained using semi-structured interviews. It also involved participating in the
observation of the activities of a particular non-profit organization. The respondents include
one girl who is still in the children's home, four respondents who have left the children's home,
the head of the facility and the tutoress who has been working in the home for twelve years.
The main findings of the research are that a large number of non-profit organizations,
including volunteers, cooperates with the children's home. The activities they offer are diverse.
The cooperation includes financial support, education and leisure activities. They are most often
engaged in experiential activities. Least these organizations deal with the preparation
for the independent life of children after leaving the children's home. Some of the activities
are beneficial for children and young people, others have been rated negatively. The acquired
skills are used by young people from children's homes to find jobs and housing, to care for their
own households and to establish relationships in their own lives.
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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

NO

Nezisková organizace

Sb.

Sbírka zákonů

NOZ

Nový občanský zákoník

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

DD

Dětský domov

DDŠ

Dětský domov se školou

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou

z.s.

Zapsaný spolek

o.s.

Občanské sdružení

o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

NFVK

Nadační fond Veroniky Kašákové

NTM

Nadace Terezy Maxové

C4C

Chance 4 Children

DC

Dětské centrum

Úvod
Problematika dětí z dětských domovů je velmi často diskutovaným tématem.
Stejně tak problematika neziskového sektoru v České republice nabývá důležitosti.
V textu se budu zabývat neziskovým sektorem a jeho činností v konkrétním dětském
domově. Toto téma jsem si vybrala z důvodu výkonu profese vychovatelky v dětském
domově. Během své práce se několikrát do týdne setkávám se zástupci neziskových
organizací a zajímá mě, zda jejich práce pro vybranou skupinu klientů má nějaký smysl.
Cílem výzkumu je zjistit, zda s vybraným dětským domovem spolupracují některé
neziskové organizace, a pokud ano, které konkrétně a jaké nabízejí činnosti či programy
pro cílovou skupinu klientů. Dále je cílem zjistit, zda jsou tyto činnosti a programy
neziskových organizací pro cílovou skupinu přínosné, a pokud ano, v čem konkrétně vidí
přínos mladí lidé z dětských domovů, ředitelka zařízení a vychovatelka působící v domově.
Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část je rozdělena
do čtyř kapitol. V první kapitole jsou uvedeny výzkumy, které byly realizovány se stejným
nebo podobným zaměřením. Dále již teoretická část vychází z odborné literatury a uvádí
základní

informace

o

ústavní

výchově

v České

republice,

legislativní

rámec

této problematiky a definuje jednotlivá zařízení pro výkon ústavní výchovy. Součástí
je také charakteristika vybraného dětského domova, ve kterém probíhalo výzkumné šetření.
Další kapitola se zabývá problematikou dětí, které jsou dlouhodobě vychovávány v dětských
domovech. Je zmíněna sociální prognóza dětí, které jsou dlouhodobě vychovávány
v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a problémy, se kterými se potýkají, jestliže velkou
část svého dětství strávily právě v dětském domově. V závěru teoretické části
je charakterizován neziskový sektor v České republice a jsou zde stručně definovány
jednotlivé typy neziskových organizací. Rovněž je uvedena základní charakteristika
neziskových organizací, které spolupracují s dětským domovem, ve kterém probíhalo
šetření. Teoretická část je odborným základem pro empirické šetření.
Výzkum

má

kvalitativní

výzkumný

design

a

je

realizován

pomocí

polostrukturovaných rozhovorů s celkem sedmi respondenty. Z toho je jedna dívka,
která žije v dětském domově, čtyři respondenti, kteří již dětský domov opustili,
vychovatelka, která v dětském domově působí a ředitelka tohoto zařízení. Součástí výzkumu
je také zúčastněné pozorování konkrétní činnosti jedné neziskové organizace.
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TEORETICKÁ ČÁST
1

Výzkumy realizované ve zkoumané oblasti
Neziskové organizace se od roku 1989 staly silným sektorem s jasnou strukturou

a danými pravidly. Práce neziskových organizací je již často cílevědomá a vedena za účelem
jejich profesionalizace. Rezervy jsou v současné době hlavně ve schopnosti spolupráce
na různých úrovních a schopnosti fundraisingu, díky kterému by tyto organizace byly více
stabilní (Ježek © 2018). Výzkumy týkající se problematiky dětských domovů se zaměřují
převážně na připravenost dětí na odchod z dětského domova. Ovšem role neziskového
sektoru v dětských domovech v současné době zkoumána spíše nebyla. Ráda bych proto
alespoň uvedla výzkumy, které se zabývají příbuznou problematikou. Neziskové organizace
mají za snahu upozorňovat na problematickou přípravu na samostatný život jedinců,
kteří odcházejí z dětských domovů a také na jejich obtížnou situaci.
Jedním z výzkumů je výzkum agentury Ipsos, který byl realizován na základě žádosti
neziskové organizace Mimo domov. Tento výzkum se uskutečnil v červnu 2015 a zabýval
se obavami a představami dětí před opuštěním dětského domova. Tohoto výzkumu
se zúčastnilo 27 mladých dospělých, kteří již dětský domov opustili a kvůli nezdařilému
vstupu do samostatného života, byli nuceni požádat o pomoc. Do výzkumu bylo zahrnuto
také 102 dětí, které měly nejvýše jeden rok do opuštění domova. Cílem šetření bylo
především poukázat na to, že příprava dětí na odchod ze zařízení stále nefunguje, a to hlavně
ze strany státu. Průzkum trval dva roky a ve výsledku poukázal na tři hlavní problémy,
se kterými se potýkají mladí lidé z dětských domovů. Prvním problémem jsou nedostatky
v systému a vzdělání. Většina dětí (71 %) studuje obory s výučním listem a po odchodu
z domova podle výzkumu pokračuje ve studiu pouze jedno dítě z deseti. Další problémovou
oblastí je nedostatek informací a finanční gramotnost. Z výzkumu vyplynulo, že děti neví,
co vše je nutné zařídit po odchodu z domova, dělá jim problém finanční gramotnost, a to jim
komplikuje situaci. Pouze 13 % dětí má našetřené peníze po odchodu z domova. Výzkum
také upozornil na to, že dokud jsou děti v domově, příliš neví o existenci neziskových
organizací a jejich službách. O jejich práci se dozvídají až poté, co domov opustí a dostanou
se do problémů. Posledním problémem jsou pro tyto děti vztahy. Z výzkumu vyplynulo,
že děti z domovů jsou příliš fixované na vychovatelky a často je považují za nejbližší osobu.
Třetina respondentů, která opustila dětský domov uvedla, že po odchodu z domova museli
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využít pomoc některé z neziskových organizací nebo domů na půli cesty. Děti, které teprve
měli před odchodem však uvedly, že s takovou možností nepočítají (Ipsos © 2019).
Odchody z dětských domovů a vstup mladých lidí z těchto zařízení do samostatného
života a jejich integrace do společnosti jsou témata, která se objevují v bakalářských
a diplomových pracích. Šafářová (2012) se ve své diplomové práci Péče o děti z dětských
domovů prostřednictvím neziskových organizací zabývala neziskovým sektorem, sociální
reklamou a péčí o děti z dětských domovů. Uvedla, že těmto dětem pomáhá velké množství
neziskových organizací. V rámci praktické části její práce uvedla některé neziskové
organizace, které se věnují dětem z dětských domovů, poskytla informace o těchto
organizacích, projektech a aktuální situaci těchto organizací. Více se v této práci
ale zabývala činností neziskových organizací a vypracovala projektovou část,
ve které navrhuje postup pro zkvalitnění komunikace mezi NO a veřejností, aby organizace
zefektivnily svou činnost a dosáhly větších příspěvků.
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2
2.1

Ústavní výchova v České republice
Legislativní rámec
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. byl 1. ledna 2014 nahrazen novým občanským

zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Nový občanský zákoník upravuje české soukromé právo
a dělí se do pěti částí o sedmnácti hlavách. Rodinným právem, ze kterého je v této práci
čerpáno, se zabývá druhá část NOZ. Stěžejními jsou paragrafy 971 až 975 občanského
zákoníku. Ty se soustřeďují přímo na ústavní výchovu.
Pro ústavní výchovu je stěžejní zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů. Tento zákon byl novelizován a od 1.11.2012
je v účinnosti jako zákon č. 333/2012 Sb.
Dalším zákonem, který pojednává o zařízeních ústavní výchovy je zákon č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který byl novelizován zákonem č. 401/2012 Sb.
Ústavní výchovou se rovněž zabývá vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.
2.2

Zařízení pro výkon ústavní výchovy
Ústavní výchova bývá jedincům podle § 971 nového občanského zákoníku ukládána,

jestliže je jejich výchova, řádný rozvoj, fyzický, rozumový nebo psychický stav, vážným
způsobem ohroženy, případně narušeny do takové míry, že se rozcházejí se zájmy daného
jedince (AION CS, s.r.o. © 2019).
Ústavní výchova může být také nařízena soudem, a to ve chvíli, kdy existují vážné
důvody, které znemožňují rodičům zajistit dítěti řádnou výchovu, nebo jestliže jim není
věnována dostatečná péče (Pávková a kol., 2002).
Dle § 972 nového občanského zákoníku může být ústavní výchova nařízena
maximálně na tři roky. Dále však může být prodloužena, i opakovaně, vždy však nejdéle
na tři roky. Soud může ústavní výchovu neprodleně zrušit, a to ve chvíli, kdy pominou
důvody, pro které byla nařízena. Ústavní výchova může být také soudem zrušena,
a to, jestliže dítěti může být zajištěna jiná, nežli ústavní péče (AION CS, s.r.o. © 2019).
Podle Pávkové a kol. (2002, s. 135) se jedná o zařízení, kde musí být dětem
zajišťováno „základní právo na výchovu a vzdělávání, v návaznosti na ústavní principy
a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách“. V těchto institucích

12

se podporuje sebedůvěra dětí, jejich aktivní účast ve společnosti a je zde snaha o rozvoj
citové stránky jedince a jeho osobnosti.
Zařízení pro výkon ústavní výchovy spadají pod resorty jednotlivých ministerstev.
Stručná charakteristika zařízení pro výkon ústavní výchovy je uvedena dále.
2.2.1 Resort Ministerstva zdravotnictví České republiky
Pod resort Ministerstva zdravotnictví ČR spadají kojenecké ústavy a dětské domovy
pro děti do tří let věku. Ty představují prostředí pro náhradní ústavní výchovu dětí,
které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině z různých důvodů. Mezi takové důvody
patří zdravotní problémy dětí, ale častěji také sociální příčiny. Tyto děti jsou především
v prostředí, kde jsou vystavovány týrání nebo zanedbávání (Frinta, Melicharová, 2008).
Kojenecké ústavy jsou dnes zpravidla označovány jako dětská centra. Snaha těchto
zařízení je, v mezích kolektivní péče, zajistit takové podmínky pro jejich vývoj, které budou
nejlepšími možnými. Výzkumy však ukazují, že vývoj těchto dětí nebývá optimální ani přes
kvalitní péči, kterou tato kolektivní zařízení poskytují. Vždy je nutné počítat s negativními
dopady (Lumos © 2018).
2.2.2 Resort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ústavní výchovu pod resortem MŠMT zajišťují podle zákona 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy
se školou a výchovné ústavy. Tato zařízení pracují se základní organizační jednotkou
výchovné nebo rodinné skupiny. Výchovné skupiny jsou

základní jednotkou

v diagnostických a výchovných ústavech. Je tvořena nejméně čtyřmi, nejvíce osmi dětmi
v diagnostickém ústavu a nejméně pěti a nejvíce osmi dětmi ve výchovném ústavu (AION
CS, s.r.o. © 2019).
V dětském domově a dětském domově se školou je základní organizační jednotkou
rodinná skupina, kterou v DD tvoří nejméně šest, nejvíce osm dětí a v DDŠ nejméně pět,
nejvíce rovněž osm dětí různého věku a pohlaví. V těchto zařízeních se dodržují
sourozenecké vazby, a tak jsou sourozenci dle možností zařazovány do stejných rodinných
skupin.
V DD a DDŠ a výchovných ústavech je poskytována péče jedincům od 3 do 18 let
věku, v případě studia je možné pobyt prodloužit až do 26 let věku. Tato zařízení slouží
k výchově, vzdělávání a všestrannému rozvoji dětí. Snaží se zde také o rozvoj sebedůvěry
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a citové stránky jedinců, kteří zde setrvávají. V zařízeních tohoto typu jsou děti vychovávány
vychovateli, kteří ke klientům přistupují s ohledem na jejich individuální věk
a jejich potřeby. V těchto zařízeních mohou pobývat i osoby se zdravotním postižením,
jestliže jejich stav nevyžaduje umístění do zařízení, jako je ústav sociální péče (Právo
na dětství © 2013).
Následující graf vyjadřuje počty dětí v jednotlivých zařízeních v roce 2018/2019
na základě údajů MŠMT (MŠMT © 2019).

Počty dětí v zařízeních ústavní výchovy
- rok 2018/2019
Výchovný
ústav
993 dětí

Diagnostický
ústav
394 dětí

Dětský domov
se školou
759 dětí

Dětský domov
4248 dětí
Graf č. 1: Počty dětí v zařízeních ústavní výchovy, rok 2018/2019
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů MŠMT

Diagnostický ústav
Do diagnostického ústavu jsou přijaty děti s nařízeným předběžným opatřením,
nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Diagnostické ústavy plní úkoly
diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační a koordinační.
Toto zařízení zpracovává komplexní diagnostickou zprávu, ve které navrhuje specifické
výchovné a vzdělávací potřeby jednotlivých dětí, které jsou v zájmu rozvoje jejich
osobnosti. V diagnostickém ústavu dítě může setrvat maximálně osm týdnů (Právo na dětství
© 2013).
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Dětský domov
V dětských domovech je zajišťována výchovná, vzdělávací, hmotná a sociální péče.
Dětský domov zajišťuje péči na základě individuálních potřeb jeho klientů. Do dětských
domovů jsou umisťovány děti bez závažných poruch chování a vzdělávají se ve školách
mimo dětský domov. Do DD jsou umisťovány děti od 3 do 18 let věku, případně do ukončení
přípravy na budoucí povolání, maximálně však do 26 let věku. Do DD mohou být také
umístěny nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Do domova bývají umisťovány děti
s nařízenou ústavní výchovou nebo děti, u kterých je nutné umístit je okamžitě do náhradní
výchovy (Hájek a kol., 2008).
V dnešní době by dětské domovy měly být organizovány jako domovy rodinného
typu. Švancara a Buriánová (1988, s. 226) uvádějí: „Snahou takového typu dětského domova
je vytvoření co nejoptimálnějších podmínek pro zdravý vývoj dítěte tak, aby nutná náhrada
ztraceného vlastního rodinného zázemí byla co nejúčinnější.“. V rámci rodinné skupiny
se vytváří určitá obdoba rodinných podmínek. Z takového hlediska se výsledky výchovné
práce projevují pozitivně již v době, kdy dítě pobývá v dětském domově. Společenský
význam takové výchovné práce společensky vzrůstá ve chvíli, kdy se mladý jedinec začlení
do samostatného života.
Dětský domov se školou
Dětský domov se školou je zařízení, do které jsou umisťováni jedinci s problémovým
chováním nebo děti, u kterých není možné vzdělávání ve škole mimo DD. Škola se nachází
přímo v areálu dětského domova (Pávková a kol., 2002). Do DDŠ mohou být zpravidla
umisťovány děti od 6 let věku do ukončení povinné školní docházky. Jestliže dítě není
schopno po ukončení povinné školní docházky pokračovat ve vzdělávání ve střední škole
mimo zařízení nebo nastoupit do pracovněprávního vztahu z důvodu pokračujících
závažných poruch chování, je tento jedinec přeřazen do výchovného ústavu.
Výchovný ústav
Výchovný ústav je zařízení, ve kterém jsou umístěny děti starší 15 let věku, které trpí
závažnými poruchami chování a byla u nich nařízena ústavní výchova nebo uložena výchova
ochranná. Toto zařízení plní výchovnou, vzdělávací a sociální funkci. Do tohoto typu
zařízení je možné umístit i dítě starší 12 let, jestliže se v jeho chování projevují natolik
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závažné poruchy, že není možné takové dítě umístit do dětského domova se školou. Prostředí
těchto zařízení je více uzavřené než u dětských domovů. Při výchovných ústavech jsou
zřizovány základní školy, speciální školy, případně i střední školy (Pávková a kol., 2002).
2.3

Základní charakteristika vybraného dětského domova
Informace o dětském domově, ve kterém probíhalo šetření, jsou uvedeny na základě

informací uvedených na webových stránkách dětského domova, Vnitřním řádu zařízení,
Školního vzdělávacího programu a Výroční zprávy 2017-18. Tyto dokumenty nejsou
za účelem zachování anonymity uvedeny jako zdroje s přímým odkazem na webové stránky.
Dětský domov, který jsem zvolila pro šetření, je příspěvkovou organizací, která spadá
pod Středočeský kraj. Aktuálně v zařízení žije 35 dětí. V dětském domově jsou děti ve věku
3–17 let, jedna dívka ve věku 18 let, které byla prodloužena ústavní výchova do ukončení
studia a jeden osmnáctiletý chlapec, který je v rámci dlouhodobé propustky umístěn
do hostitelské rodiny. V současné době v dětském domově nesetrvává nikdo na základě
smlouvy o dobrovolném pobytu.
Základní struktura činnosti organizace a hlavní cíl zařízení
Dětský domov je státní organizace, která má za úkol zajistit výchovně-vzdělávací
činnosti, odpočinkové a rekreační činnosti podle zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů. Dále je to organizace zajišťující sociální funkci.
V dětských domovech jsou umístěny děti na základě soudního rozhodnutí o nařízení
ústavní výchovy nebo na základě předběžného opatření. Jedinci, kteří jsou umístěni
do dětského domova jsou zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně až do ukončení přípravy
na povolání. Maximálně však mohou v domově setrvat do 26 let věku v případě přípravy
na budoucí povolání a na základě smlouvy o dobrovolném pobytu.
Úkolem dětského domova je zajistit péči o děti s nařízenou ústavní výchovou,
které netrpí závažnými poruchami chování. Tito jedinci docházejí do škol, které nejsou
součástí dětského domova. Dětský domov pečuje o všestranný rozvoj dítěte a přihlíží
k jeho individuálním zvláštnostem a potřebám. Taktéž zabezpečuje výchovu a vzdělávání
dětí a komplexní péči po zdravotní i sociální stránce. Dětský domov má také na starosti
zabezpečit a organizovat mimoškolní aktivity a přípravu dětí na vyučování.
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Pedagogičtí i provozní zaměstnanci dětského domova nahrazují rodinnou péči.
Základní organizační jednotkou je rodinná skupina, která čítá vždy maximálně 8 dětí.
Personální zajištění dětského domova

Obrázek č. 1: Personální zajištění dětského domova
Zdroj: webové stránky dětského domova, anonymizováno

V čele dětského domova stojí ředitelka a chod celého zařízení dále zabezpečuje
zástupkyně ředitelky, pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci (viz Obrázek č. 1
výše). Ředitelka zařízení je jmenována do funkce Radou Středočeského kraje.
Plní povinnosti vedoucí, jmenuje a také může odvolat své zástupce a je oprávněna jednat
jménem dětského domova. Ředitelka rovněž rozhoduje ve všech záležitostech, které se týkají
poskytování vzdělávání a školských služeb. Také je v její odpovědnosti odborná
pedagogická úroveň školských služeb. Její práva jsou určena § 23 zákona 109/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Jestliže je ředitelka nepřítomna, chod zařízení zajišťuje
zástupkyně ředitelky. Ředitelka zařízení rovněž jedenkrát za měsíc svolává provozní
a pedagogickou poradu a jedenkrát měsíčně pedagogickou radu.
Výchovnou činnost v dětském domově mají na starost pedagogičtí pracovníci,
kterými mohou být jedinci s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří nebyli
pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin. Před vznikem pracovněprávního vztahu musí
být u každého z pedagogických pracovníků zjištěna psychická způsobilost, a to na základě
psychologického vyšetření podle § 18 zákona 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Úkolem pedagogických pracovníků je vzdělávat a vychovávat děti v souladu s cíli výchovy
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a vzdělávání stanovenými taktéž zákonem 109/2002 Sb. Aktuálně v dětském domově
zajišťuje vzdělávání dětí 12 vychovatelů (včetně zástupkyně ředitelky a ředitelky dětského
domova) a 6 asistentek pedagoga. V dětském domově jsou 2 pedagogové – muži. Každá
z rodinných skupin má dva kmenové vychovatele, kteří střídavě pracují s dětmi přes den
od 15 do 21 hodin večer. Od večera do ranních hodin se dětem věnují asistentky pedagoga.
Činnost pedagogických pracovníků koordinuje zástupkyně ředitelky zařízení. Sociální
pracovnice vykonává funkci metodičky rizikového chování.
Dále v dětském domově působí nepedagogičtí pracovníci. Mezi tyto zaměstnance
spadají pracovníci, kteří vykonávají jinou činnost než pedagogický pracovník a splňují
kvalifikační předpoklady a požadavky, které jsou pro výkon povolání stanoveny zvláštním
právním předpisem nebo jsou stanovené zaměstnavatelem. Mezi tyto pracovníky patří
sociální pracovnice, účetní, mzdová účetní, hospodářka, dvě kuchařky, dvě uklízečky,
švadlena, údržbář a zahradník.
Klienti v dětském domově
Dětský domov, ve kterém probíhalo šetření, poskytuje péči dětem, které mají
nařízenou ústavní výchovu nebo jedincům, u kterých bylo nařízeno předběžné opatření.
Dětský domov se stará o děti, které netrpí závažnými poruchami chování. V domově
se aktuálně vzdělávají děti od 3 do 18 let věku. Postupem času se zvyšuje podíl dětí,
které vyžadují stálé vedení a kontrolu vzhledem k osobnostním specifikům. U některých dětí
bývají diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, a to převážně poruchy učení a chování,
nejčastěji ADHD. Rovněž celkem velký podíl dětí spadá do lehkého až středního pásma
mentálního postižení. Mnohé děti ve vybraném dětském domově mají diagnostikovány
psychiatrické poruchy. Všechny děti jsou zde sociálně znevýhodněny.
Klienti z dětského domova odcházejí zpravidla soudním zrušením ústavní výchovy,
nebo v případě dosažení zletilosti, jestliže nechce v zařízení dobrovolně setrvat do ukončení
studia. Jedinci, kterému je ukončen pobyt v zařízení, se podle jeho skutečné potřeby v době
opouštění domova poskytuje věcná pomoc nebo jednorázový příspěvek v hodnotě
maximálně 25 tisíc korun. Dále je takovému jedinci nápomocen orgán sociálně právní
ochrany dětí, který poskytuje poradenskou pomoc v rámci zajišťování bydlení a práce
nebo při řešení tíživých životních situací.
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Financování dětského domova
Dětský domov je financován z finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem
zařízení, tedy Středočeským krajem. Dále domov získává prostředky ze sponzorských darů,
přídavků na dítě poskytovaných z místa trvalého bydliště dítěte.
Sociálně pedagogické dění v instituci
V domově zajišťuje výchovu a vzdělávání 12 vychovatelů a 6 asistentek pedagoga,
které zajišťují buď dopolední práci, noční dohled nad dětmi nebo odpolední či celodenní
služby podle aktuální situace v domově.
Během dopoledních hodin probíhají činnosti s dětmi, které jsou nemocné
nebo které z jiných důvodů zůstávají v domově. Taktéž s dětmi, které v průběhu dne
přicházejí ze škol. Tuto činnost zpravidla s dětmi vykonávají asistentky pedagoga spolu
s jedním vychovatelem.
Školní vzdělávací program klade důraz na zásady rovného přístupu každého dítěte
ke vzdělávání, a to bez jakékoliv diskriminace. Tento program je založen na vzdělávacích
potřebách jednotlivců a jeho cíle vedou k utváření vzájemné úcty, respektu, snášenlivosti
a solidaritě. Důležitá je rozmanitost forem a metod práce, díky kterým jsou naplňovány cíle
vzdělávání. Dětské domovy se tak snaží o to, aby chovanci vstoupili do samostatného života
jako zdravě sebevědomí, vzdělání jedinci, kteří budou schopni se zapojit do společnosti.
Domovy usilují o eliminaci možných následků sociálního znevýhodnění této skupiny lidí,
zejména citové deprivace. Pracovníci se zde snaží nastavit podmínky, které by dětem
přibližovaly běžný vzor rodiny, aby si děti dokázaly vytvořit reálnou představu o fungování
vzájemných vztahů, učily se řešit krizové situace a dosahovat životních cílů.
Základním cílem vzdělávání v dětských domovech je jejich co největší možná
připravenost na samostatný a plnohodnotný život ve společnosti. Obecné cíle se zaměřují
převážně na všestranný rozvoj osobnosti člověka, jeho poznávací, sociální, mravní
a duchovní hodnoty. Dětské domovy také kladou důraz na získávání znalostí a návyků
praktických činností vedoucí k zajištění si běžných každodenních povinností a prací,
které jsou spojené s péčí o sebe a o rodinu. Dále také na získání základů společenského
chování, všeobecného a odborného vzdělání a pochopení a uplatňování zásady demokracie,
právního státu, lidských práv a svobod. Domovy rovněž neopomínají získávání
odpovědnosti a smyslu pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti
žen a mužů ve společnosti, chápání a hájení svých práv a řešení vlastních problémů, utváření
vědomí příslušnosti (národní a státní), respektování etnické, národnostní, kulturní, jazykové
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a náboženské identity člověka, poznávání hodnot a tradic, upevňování čtenářské, informační,
sociální a finanční gramotnosti. Důležité je rovněž osvojování schopnosti smysluplně trávit
volný čas a rozvíjet své schopnosti, získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí
a jeho ochraně.
Výchovné cíle jsou plněny v rámci činností a aktivit, které plánují kmenoví
vychovatelé ve svých rodinných skupinách. Velmi důležitý je individuální přístup k této
skupině jako celku, stejně tak ale i k jednotlivým dětem na skupině. Plnění výchovných cílů
je s dětmi vyhodnocováno každý týden. Na základě hodnocení se plánuje další činnost.
Vychovatelé si pravidelně v rámci pedagogických porad předávají informace o naplňování
cílů a o průběhu činností na rodinných skupinách. Vychovatelé vycházejí z potřeb
a nejlepšího zájmu každého dítěte, ale také z podmínek, které nastanou v průběhu
realizovaných aktivit. Kompetence dětí v dětských domovech jsou rovněž rozvíjeny jejich
účastí v nabízených volnočasových aktivitách, projektech a programech.
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3

Problematika dětí dlouhodobě vychovávaných v dětských domovech
V zařízeních ústavní výchovy jsou nejčastěji umisťovány děti, o které se rodiče

ze závažných důvodů nemohou starat (například z důvodu smrti rodičů, závažných chorob
nebo výkonu trestu), o které se postarat nechtějí a nejsou tak schopni naplňovat jejich
fyziologické potřeby, anebo děti, o které se jejich rodiče postarat neumějí a jejich výchovu
tak nejsou schopni zvládnout (Škoviera, 2007).
Bittner (2007) uvádí, že mezi nejčastější důvody umisťování dětí do zařízení ústavní
výchovy patří:
− odložení nebo opuštění dítěte,
− smrt jednoho nebo obou rodičů,
− jedna z forem zneužívání (fyzické, psychické, sexuální) a týrání,
− zanedbávání dítěte, a tím i jeho výchovy,
− výchovné problémy, které jsou závažné,
− fyzická či duševní nemoc rodičů a
− nepříznivá rodinná situace, jako je například chudoba nebo nevyhovující
zázemí.
Jestliže jedinec v dětském domově pobývá dlouhodobě, tento pobyt má vliv
na

jeho

osobnost.

Tuto

skutečnost

poprvé

uvedli

Matějček

a

Langmeier,

kteří se soustřeďovali na psychické potřeby dítěte, později i mladého dospělého.
Matějček (1999) hovořil o pěti základních psychických potřebách, mezi které patří
potřeba stimulace, smysluplného světa, životní jistoty, pozitivní jistoty a potřeba otevřené
budoucnosti. Potřebu stimulace definuje jako nutnost získávat dostatek podnětů, které jsou
kvalitní a zároveň proměnlivé, které stimulují jedince k další aktivitě. Potřeba smysluplného
světa podle autora značí fakt, že podněty, které jedinec dostává, by měly mít určitý řád
a smysl, díky čemuž by jedinec mohl nabývat nové zkušenosti, učit se a následně by byl
schopen se přizpůsobit životním podmínkám. Pocit jistoty, který bývá vyvolán díky vztahům
v rodině a k blízkým osobám, autor definuje jako potřebu životní jistoty. Díky této potřebě
se člověk zbavuje úzkosti, a naopak pociťuje bezpečí. Potřeba pozitivní jistoty představuje
přijetí sebe sama a své hodnoty a následné začleňování jedince do společnosti. Matějček
jako nejvyšší potřebu definuje potřebu otevřené budoucnosti, která představuje naděje
člověka a jeho životní perspektivy. Hovoří o ní také jako o hranici mezi nadějí a beznadějí.
O potřebách dítěte hovoří také Bittner, který říká, že tou nejdůležitější potřebou je
láska, vřelost a přijetí. Říká, že v případě, kdy jsou tyto potřeby uspokojeny, dítě nestrádá,
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a to i přes situaci, že nejsou uspokojeny jiné hluboké potřeby. V případě ústavní výchovy je
tato potřeba málo uspokojována, a proto tyto děti svou pozornost zaměřují spíše
na materiální potřeby (Bittner, 2007).
3.1

Sociální prognóza jedinců po odchodu z dětského domova
Socializace představuje celoživotní vývojový proces, kterým prochází jedinec

a během kterého se stává člověkem. Během procesu socializace se jedinec adaptuje
na prostředí, do kterého se narodil a ve kterém žije. Takový jedinec přijímá společenské
normy chování, utváří si představu vlastního „já“. Tento člověk však také působí
na své okolí a ovlivňuje ho. Proces socializace tak spočívá na vzájemné spolupráci osobnosti
a sociálního prostředí (Dunovský, 1986).
Sociální prognóza jedince, který opouští dětský domov, závisí na osobnosti tohoto
jedince a na sociálním prostředí, ve kterém vyrůstal. Mladí lidé opouštějící dětský domov
se často potýkají s problémy, které jsou spojeny s potížemi v sociální orientaci. Během
pobytu v dětském domově byli vychováváni především k přizpůsobení se podmínkám
instituce, tedy k přijetí nějakého určitého životního stylu. Většina věcí v domově má svůj
řád a je předem určena. Výsledkem takové výchovy může být, že se jedinci z dětských
domovů nenaučí samostatnému rozhodování a odpovědnosti za své chování. Strategie
chování, které si osvojili během pobytu v zařízení, nemohou využít v samostatném životě.
Z toho vyplývá, že takoví lidé často v novém prostředí selhávají, případně jim nějakou dobu
trvá, než se novým podmínkám přizpůsobí (Vágnerová, 2000).
Matějček a jeho spolupracovníci realizovali výzkum, který se zabýval lidmi, kteří žili
od narození v některém z dětských ústavů, poté byli znovu hodnoceni ve 40 letech věku
(Matějček a kol., 1997). Dosažená úroveň vzdělání těchto jedinců byla mnohem nižší než
úroveň, která byla průměrem populace. Nejednalo se o jedince s poškozenou inteligencí,
pouze nebyli schopni ji uplatnit. Tito jedinci měli rovněž problém s navazováním, ale hlavně
udržením vztahů. U mužů se také vyskytovala vysoká míra kriminality (Matějček a kol.,
2002). Vzhledem k vychovávání dětí v zařízení, je často problémem nedostatek lásky, úcty
a odpovědnosti a důslednosti v jednání. Proto je možné, že děti z ústavní výchovy mají
narušené chápání mezilidských vztahů a odpovědnost za výchovu dětí. Mnohé děti
se po odchodu z domova stávají obětmi sexuálního zneužívání, jsou nuceny k prostituce
nebo se nechají zatáhnout do kriminální činnosti (Langmeier a kol, 1998).
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3.2

Problémy dětí vychovávaných v dětských domovech

3.2.1 Deprivace
Děti a mladí lidé z ústavní výchovy se často potýkají s dlouhodobým
neuspokojováním citových a psychických potřeb, a to má na jejich osobnost výrazný vliv.
Deprivace je stav, kdy potřeby člověka nejsou uspokojovány po dostatečně dlouhou dobu
a také přiměřeným způsobem (Vágnerová, 2004).
Autoři rozlišují čtyři druhy deprivace, a to sice deprivaci psychickou, citovou,
sociální a ústavní.
Psychická deprivace je podle Matějčka a Langmeiera (20116) psychický stav,
který vzniká jako následek životních situací, během kterých jedinec nemá příležitost
uspokojit některé jeho základní psychické potřeby, a to v dostatečné míře.
Podle Fedorové (2005) je psychická deprivace poměrně častým problémem jedinců,
kteří část svého života strávili v některém ze zařízení ústavní výchovy. Na tyto osoby
se často nenahlíží jako na samostatné jedince, ale bývají viděni jako skupina. To poté
způsobuje absenci schopnosti rozhodovat sám za sebe a nést odpovědnost za své činy.
Mühlpachr (2001) uvádí, že psychická deprivace je častější u jedinců,
kteří v některém ze zařízení ústavní výchovy pobývali od dětství až do dospělosti. Dle autora
následky deprivací těchto jedinců mohou často přetrvávat až do dospělosti a jejich závažnost
a schopnost možného odstranění této deprivace v dospělosti je závislá na tom, v jakém věku
jedinci do zařízení přišli a jak dlouhou dobu v něm setrvali.
Dětem vyrůstajícím v některém ze zařízení ústavní výchovy chybí matka,
která by v rodině byla zdrojem jistoty a bezpečí. Díky ní by se dítě naučilo důvěřovat svému
okolí a nabývalo by pocitu sebedůvěry. Jestliže tyto potřeby nejsou uspokojovány
na dostatečné úrovni, vzniká citová deprivace. V takovém případě se jedinec obtížně
orientuje ve vlastních pocitech, nedůvěřuje svému okolí a emočně je nestabilní. Rovněž má
problém s adaptací na změny, na které může nepříznivě reagovat (Vágnerová, 2004).
V zařízeních ústavní výchovy děti často pozbývají reálné představy o sociálních
vztazích ve společnosti. Tato zařízení mají za úkol vytvářet takové prostředí, které dítě
chrání a organizuje jeho aktivity. Často mohou scházet sociální podněty a modely pro vlastní
chování. V takovém případě je možné hovořit o sociální deprivaci (Langmeier, Matějček,
2011). Podle Vágnerové (2004) je v dětských domovech velké množství aktivit předem
určeno, a proto je pro děti složité naučit se samostatně rozhodovat. Vzorce chování,
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které získávají v domovech poté často nestačí pro jejich začlenění do samostatného života
po odchodu ze zařízení, a tak v životě selhávají a neumí se vyrovnávat s osobními krizemi.
Gottwaldová (2006) uvádí, že pro děti, které žijí v ústavním zařízení, je obvyklá
ústavní deprivace. Ta dle autorky představuje narušení psychického vývoje jedince,
u kterého se poté objevují poruchy chování a liší se jejich přístup k životu a vztah k sobě
samým. Podle Macka (2003) jedinci, kteří se dostanou do ústavní výchovy, často projdou
více ústavy. Z toho důvodu mohou mít problémy s vytvářením citových vztahů s lidmi
kolem sebe, a také s vychovateli. Pro vybudování pocitu důvěry a otevřeného vztahu
je důležitý dostatek času.
3.2.2 Postrádání rodiny
Velmi častým problémem u dětí a mladých lidí, kteří žijí v některém ze zařízení
ústavní výchovy, je postrádání vlastní rodiny. V těchto zařízeních se všichni pracovníci co
nejvíce snaží, aby jim vytvářeli rodinné prostředí, ale skutečnou rodinu jim vychovatelé
nahradit nedokážou.
Podle Procházky (2012) je rodina primární skupinou, která má dominantní roli
a představuje celek, který je strukturovaný. Rodina se z velké části podílí na utváření
osobnosti dítěte a jejím úkolem je vytvářet stabilní a bezpečné prostředí.
Rodina plní důležité funkce, a to sice biologicko-reprodukční, sociálněekonomickou, výchovnou, socializační, emocionální, ochrannou, ale rovněž rekreační
a regenerační (Procházka, 2012).
Ve výchově v rodině rodiče představují důležitý prvek, stávají se vzorem pro své
děti. Rodina je základ pro život dítěte a zakládá se na spolupráci a vzájemné pomoci všech
členů rodiny, kteří jsou spojováni intimními vztahy. Jestliže se v rodině objevují rozvraty,
mohou způsobovat citovou nerovnováhu a v dítěti vyvolávají pocit nejistoty (Vacínová
a kol., 2010).
Podle Vacínové a kol. (2010) bývá častým důvodem odebírání dětí z rodin zanedbaná
výchova, kdy prostředí, ve kterém dítě žije, je nevšímavé až nepřátelské. Zanedbání dětí
se může projevit jak v rozumové, sociální, tak i v citové složce.
3.2.3 Obtíže při opouštění zařízení
V zařízeních ústavní výchovy je dnes běžné, aby se prostředí podobalo tomu
rodinnému, proto v těchto zařízeních podle zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
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nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních, fungují rodinné nebo výchovné skupiny.
V dětských domovech děti žijí v rodinných skupinách, kde je zpravidla nejvíce 8 dětí
různého věku a pohlaví na jednoho vychovatele. V těchto zařízeních se dodržují
sourozenecké vazby. Často však vzhledem k počtu dětí, které má na starosti jeden
vychovatel, může docházet k absenci individuálního přístupu k jedinci. Dalším úskalím je
také absence mužů vychovatelů v těchto zařízeních, díky čemuž může dětem chybět obraz
fungující rodiny.
Největším rizikem těchto zařízení je podle Matouška (1999) hospitalismus dítěte.
Děti, které dlouhodobě vyrůstají v některém ze zařízení ústavní výchovy, se totiž snadno
adaptují na podmínky ústavu, zvyknou si na plné zaopatření, ale také omezený prostor
a omezené navazování kontaktů. Samozřejmostí je rovněž neustálá péče zaměstnanců těchto
zařízení. Ve chvíli, kdy jedinci chtějí opustit zařízení, narážejí na problémy,
jako je neschopnost nakládat s finančními prostředky, spořit, nejsou schopni znát cenu
za zboží, hodnotu peněz a později nejsou schopni zajistit pro sebe dostatečnou úroveň
bydlení.
Podle Gottwaldové a kol. (2006) mají jedinci z ústavní výchovy problém
s navazováním opravdových kontaktů. Často jsou příliš důvěřiví a mohou se dostávat
do nepříznivých situací s podvodníky.
Zásadní obtíží mladých lidí, kteří opouštějí některé zařízení ústavní výchovy,
je jejich vzdělanostní úroveň. Často bývá jejich vzdělání relativně nízké, většina z nich
absolvuje základní školu nebo základní školu praktickou a poté pokračují na odborné nebo
střední odborné učiliště. Nízký počet dětí z ústavní výchovy studuje na středních školách
s maturitní zkouškou nebo na školách vysokých (Faltýnek, 2007). O této problematice
hovoří také Bartoňová a Vítková (2007), které uvádějí, že nižší úroveň vzdělání může být
také výsledkem nižší inteligence nebo negativním postojem jedinců ke vzdělávání. Svou roli
v této věci mohou hrát také časté specifické poruchy učení nebo poruchy chování. Důvodem
nižší úrovně vzdělání může být také nedostatečné sebevědomí dětí z ústavní výchovy.
Faltýnek (2007) také uvádí, že děti z dětských domovů často postrádají motivaci
a nejsou vytrvalí při dosahování stanovených cílů, kterých chtějí dosáhnout rychle.
V případě, že nejsou schopni cílů ihned dosáhnout, předčasně je vzdávají. Představa úspěchu
je povzbuzuje, ale efekt má pouze krátkodobý. Děti a mladí lidé z dětských domovů rovněž
postrádají samostatný přístup a odpovědnost za vykonané činy.
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4

Neziskové organizace v České republice
Neziskové organizace jsou takové organizace, které neusilují o zisk, ale snaží

se uspokojit duchovní či morální poptávku společnosti. Velké množství takových organizací
bývá založeno za účelem pomoci. Neziskové organizace mohou mít nejrůznější zaměření,
a to sice na kulturu, vzdělávání, humanitní pomoc, náboženství nebo jiné. Tyto organizace
zpravidla nevznikají jako podnět od státu, ale jsou reakcí na přání občanů (Rektořík, 2007).
Neziskové neboli nevýdělečné organizace, jsou takové, které nejsou zakládány
nebo zřizovány za účelem podnikání a vytváření zisku. Jedná se o takové organizace, jejichž
činnost je reakcí na poptávku státu, společnosti nebo určité skupiny lidí. Tyto organizace
se zaměřují na důležitost výsledků jejich poslání. Až na druhém místě pak stojí výše příjmů
těchto organizací. Vytvořený zisk musí dále vložit do rozvoje organizace samotné
a do plnění jejího poslání (Růžičková, 2011).
V lednu 2014 vstoupila v platnost tzv. velká rekodifikace soukromého práva, jejíž
součástí je také zákon 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník a zákon 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích. Tato rekodifikace přinesla změny, které se týkají také
neziskových organizací.
4.1

Dělení neziskových organizací
V České republice lze podle nového občanského zákoníku (in Vít, 2015) neziskové

organizace dělit na korporace, fundace a ústavy. Samostatnou kategorii představují
dobrovolníci a dobrovolnictví. Jednotlivé organizace jsou blíže definovány dále.
4.1.1 Korporace
Korporace jsou právnické osoby, které vytváří společenství osob.
Spolek je jedna z forem neziskových organizací. Jedná se o sdružení, podle zákona
„svazek“, ve kterém setrvávají alespoň tři osoby. Tento spolek je zakládán za účelem
ochrany a uspokojování zájmů, které jsou společné pro všechny členy spolku. Primární
činností spolku nesmí být žádná výdělečná činnost (Vít, 2015).
Dále jsou podle Víta (2015) mezi korporace řazena zájmová sdružení právnických
osob, která však v novém občanském zákoníku již nejsou upraveny, ten upravuje pouze výše
zmíněný spolek, který nejlépe odpovídá smyslu a účelu zájmového sdružení právnických
osob.
Další formou, která spadá mezi korporace, je sociální družstvo. To upravuje zákon
o obchodních korporacích. Sociální družstvo představuje družstvo, které vyvíjí takové
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činnosti, které jsou obecně prospěšné a směřují k sociální soudržnosti, kterou podporují.
Snaží se o pracovní a sociální integraci znevýhodněných osob do společnosti. Důraz kladou
na uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů. Jedná se o specifický typ
právnické osoby, protože sociální družstvo může být založeno i za účelem dosahování zisku
a následného částečného rozdělování zisku mezi členy sociálního družstva (Vít, 2015).
4.1.2 Fundace
Fundace je právnická osoba, kterou tvoří majetek, který je vyčleněný k nějakému
účelu. Mezi fundace patří nadace a nadační fondy (Vít, 2015).
Nadace je založena za účelem trvalé služby, která je společensky nebo hospodářsky
užitečná. Účel nadace se považuje za veřejně prospěšný, jestliže její činnost spočívá
v podporování obecného blaha. Účel může být rovněž dobročinný, a to v případě, že nadace
podporuje určitou skupinu osob. Činnost nadace se váže na účel, za kterým byla nadace
zřízena. Primárně tedy spravuje majetek, který do ní byl vložen jejím zakladatelem,
nebo který byl získán v pozdějším období a dále z těchto, případně vlastní činností, přispívá
k dosahování účelu, za kterým byla založena (Vít, 2015).
Nadační fondy bývají stejně jako nadace zakládány za účelem, který je společensky
nebo hospodářsky užitečný. Na rozdíl od výše uvedených nadací, nadační fondy nemusí být
trvalého charakteru a nemusí mít výnosnou povahu. Vedle nadací jsou tedy nadační fondy
benevolentněji legislativně upraveny (Vít, 2015).
4.1.3 Ústavy
Ústav je druhem neziskové organizace, která představuje právnickou osobu, která
existuje za účelem provozování takových činností, které jsou společensky a hospodářsky
užitečné. Výsledky činností, které jsou těmito ústavy provozovány, jsou rovnocenně
dostupné každému za předem určených podmínek. Ústav může, na rozdíl od ostatních
neziskových organizací, v rámci své hlavní činnosti i podnikat. Dle nového občanského
zákoníku se jedná o „nástupce“ obecně prospěšných společností, se kterými má ústav řadu
společných znaků (Vít, 2015).
Obecně prospěšná společnost byla regulována dle zákona 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech. Tento zákon byl 1. ledna 2014 zrušen a nahrazen novou úpravou
ústavů v novém občanském zákoníku. Obecně prospěšné společnosti ale nezanikly,
ani nebylo jejich povinností se transformovat na ústavy. Nadále mohou fungovat podle dříve
zmíněného zákona, který byl již zrušen. Pouze není možné zakládat nové obecně prospěšné
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společnosti. Transformace je pro ně možná, buď do formy ústavu, nebo sociálního družstva
(NEZISKOVKY © 2017).
4.1.4 Dobrovolníci a dobrovolnictví
Dobrovolná práce je podle Víta (2015) taková práce, kterou jedinci vykonávají bez
nároku na odměnu. V praxi jsou rozlišovány dva základní typy dobrovolné práce, a to sice
práce, která je upravená zákonem o dobrovolnické službě, nebo dobrovolná výpomoc mimo
režim tohoto zákona.
Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě vstoupil v platnost v roce 2003 a byl
prvním právním předpisem, který upravoval statut dobrovolníka v České republice.
4.2

Základní charakteristika neziskových organizací spolupracujících s vybraným
dětským domovem

4.2.1 Múzy dětem, z.s.
Múzy dětem je zapsaný spolek, který začal v roce 2003 realizovat víkendové celodenní
výjezdy za dětmi do dětských domovů. Těchto výjezdů se účastní umělci s nejrůznějšími
zaměřeními, ať už jde o muzikanty, divadelníky, výtvarníky, žongléry nebo tanečníky. Děti
jsou zde formou dílen zapojeny do uměleckých aktivit, díky kterým děti odhalují a podporují
své talenty a vlohy. Všechny aktivity jsou voleny tak, aby co nejlépe vyhovovaly věkové
struktuře dětí v zařízeních. Umělci se snaží zprostředkovat dětem svět her a fantazie
a důležité pro ně je děti do všech činností vtáhnout a předat jim, co nejvíce mohou.
Tyto akce se snaží také dětem zvyšovat sebevědomí, a tím snižovat riziko jejich sociálního
vyloučení a problémů se zákonem. Součástí návštěv bývají také improvizované dílny,
kde se děti mohou zapojit a naučit se tak základům různých žánrů. Děti také mají možnost
představit vlastní produkci a ukázat umělcům, co se naučily ony samy (Múzy dětem, z.s.
© 2018).
V rámci České republiky spolek spolupracuje s více než 70 zařízeními ústavní výchovy
(dětské domovy, dětské domovy se školou a diagnostické ústavy). Hlavním cílem spolku
je pomáhat dospívajícím ze zařízení ústavní výchovy připravit se na samostatný život.
Nejdůležitějším je tak projekt Život nanečisto. Další činností spolku Múzy dětem
je také projekt Korálky dětem, v jehož rámci děti z dětských domovů vyrábějí bižuterii.
A neméně podstatný projekt Patron (Múzy dětem, z.s. © 2018).
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Korálky dětem je projekt, který se zrodil z iniciativy spolku Múzy dětem, herečky
Michaely Maurerové a někdejší společnosti Jablonex Group. Do tohoto projektu je aktuálně
zapojeno 10 dětských domovů. Podstatou projektu je vyrábění šperků přímo dětmi
z dětských domovů, které za to poté dostávají adekvátní odměnu. Děti se tak učí poznávat
cenu vlastní práce a hodnotu vlastnoručně vydělaných peněz. Také se zde učí základním
principům hospodaření (Múzy dětem, z.s. © 2018).
Projekt Patron je podporován Evropským sociálním fondem České republiky a vznikl
jako činnost dvou partnerských organizací, a to sice Liga otevřených mužů, a právě zmíněný
spolek Múzy dětem. V rámci tohoto projektu jde o snahu podporovat schopnosti mladých
mužů, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy, začlenit se do společnosti a získat
a udržet si zaměstnání. Do projektu mohou být zapojeni chlapci ve věku 17–21 let. Patroni
by mladým mužům měli vytvářet často chybějící pozitivní mužský vzor, předávat jim své
vlastní zkušenosti a být jim oporou při vstupu do běžného života. Setkávání mladých mužů
a patronů musí probíhat alespoň jednou za měsíc a má jasná pravidla. Společně tak plánují
a zažívají nejrůznější činnosti, ať jsou to výlety, návštěvy kulturních akcí nebo návštěvy
patrona v práci. Patroni jsou také podporou mladých mužů při získávání vlastní pracovní
zkušenosti. Tento projekt v dětském domově, ve kterém bylo realizováno šetření,
již ve školním roce 2017-2018 neprobíhal (Múzy dětem, z.s. © 2018).
Dále tento spolek realizuje doprovodné akce, které jsou rovněž zaměřeny na integraci
dětí ze zařízení ústavní výchovy. Tyto akce jsou realizovány formou her a soutěží a děti
se zde seznamují se samotným projektem Život nanečisto, ale také spolu navzájem. Projekt
Život nanečisto od roku 2016 není projektem této organizace, ale převzalo ho následující
občanské sdružení (Múzy dětem, z.s. © 2018).
Organizace aktuálně do vybraného DD dojíždí jednou za čas za účelem divadelních
představení. Tato představení jsou většinou určena pro menší děti a starší děti nejsou nuceni
se těchto akcí účastnit.
4.2.2 Mimo domov, o.s.
Občanské sdružení Mimo domov je organizace, která realizuje různé aktivity, které jsou
zaměřeny převážně na integraci dětí z dětských domovů do společnosti. Tým z tohoto
sdružení navštěvuje děti v dětských domovech a formou nejrůznějších workshopů se snaží
s dětmi pracovat, rozvíjet jejich schopnosti a podporovat sebevědomí. Sdružení má za snahu
ukázat dětem, co je po odchodu ze zařízení čeká (Mimo domov, o.s. © 2019).
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Aktivitou tohoto sdružení je festival OUT of HOME, který byl poprvé realizován
v roce 2007. Postupem času stáhl svou aktivitu pouze na 25 dětských domovů a realizují
tak víkendové zážitkové hry pro děti právě z těchto domovů. Tyto hry dětem představují
profese, o kterých děti neslyšely, nebo o kterých si myslely, že si je nikdy nevyzkouší
(Mimo domov, o.s. © 2019).
Velmi důležitým projektem, který Mimo domov, o.s. převzal v roce 2016 od sdružení
Múzy dětem, je projekt Život nanečisto.
Život nanečisto je projekt, za kterým stojí výše zmíněné neziskové organizace Múzy
dětem a Mimo domov. Jde o cyklus zážitkových kurzů, které jsou určeny dětem z dětských
domovů a jiných zařízení náhradní výchovy. Tyto kurzy dětem ukazují a simulují důležité
životní situace, které jedince čekají po vykročení do samostatného života (Mimo domov, o.s.
© 2019).
Tento projekt reaguje na nejrůznější potřeby svěřenců, kteří se připravují na odchod
z některého ze zařízení ústavní péče. Za hlavní cíl si tento projekt klade vybavit mladé lidi
z ústavní péče dovednostmi, které pro ně budou nezbytné při jejich cestě do života mimo
zařízení. V kurzech se objevují aspekty ze všech oblastí společenského života, a to sice
možnosti bydlení po opuštění zařízení, hledání práce nebo zvyšování dosavadní kvalifikace
jedinců. Kurzy také zprostředkovávají informace o pracovních i jiných smlouvách, rizicích
nezaměstnanosti, o finanční gramotnosti a principech efektivní komunikace v profesním
životě mladých lidí. Stejně tak se kurz zaměřuje na partnerské vztahy či na nástrahy
rodinného života (Mimo domov, o.s. © 2019).
Základním principem celého projektu je simulovat situace z reálného života, které
mohou jedince, který opouští zařízení ústavní výchovy, potkat. Kurzy si také zakládají
na společné reflexi jednotlivých situací poté, co si je jedinci v rámci kurzu prožijí. Tyto
kurzy jsou třídenní a představují kombinaci zážitkových simulací, odpočinkových her,
ale také tvůrčích programů a individuálních, ale i skupinových terapeutických zamyšlení
se nad situacemi, do kterých se v rámci kurzu jedinci dostali. V kurzu je vždy maximálně
15 účastníků, o které se stará 6 zkušených lektorů, tudíž je zde prostor pro individuální
přístup k mladým lidem (Mimo domov, o.s. © 2019).
Cyklus projektu Život nanečisto je složen ze čtyř třídenních kurzů, které účastníci
absolvují během jednoho kalendářního roku. Tyto kurzy mají následující témata:
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a) Kurz „Domácnost“
Kurz „Domácnost“ je prvním kurzem celého cyklu. Tento kurz je zaměřen hlavně
na motivaci dětí ze zařízení ústavní výchovy. Tým lektorů se snaží získat pozornost a zájem
svých klientů a naučit je otevřít se, sdílet své prožitky a být schopen pojmenovat a vyhodnotit
prožité situace, kterým čelí úplně poprvé. Mezi tyto situace patří hledání bydlení
v neznámém prostředí či podepisování smluv. Účastníci kurzu zde čelí své individuální
zodpovědnosti za svůj „osud“ na kurzu. Účastníci zde pracují v týmu a musí v situacích
fungovat v novém, pro ně neznámém společenství (Mimo domov, o.s. © 2019).
b) Kurz „Práce a hospodaření“
Tento kurz zprostředkovává svým klientům intenzivní prožitky a praktické
vědomosti a dovednosti. Účastníci kurzu zde zažívají simulované pracovní pohovory
a uzavírají různé smlouvy. Poté následují reflexe, které účastníkům kurzu přibližují skutečné
pracovněprávní vztahy. V rámci tohoto kurzu je klientům nabídnuto přibližně 30-40
pracovních pozic, ze kterých si vyberou a následuje pětihodinová intenzivní pracovní zátěž.
Po skončení je vždy poskytnuta možnost sdílení zkušeností a zážitků klientů. Velmi cenný
je v této části projektu osobní zážitek vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. Za vykonanou
práci klienti dostanou adekvátní fiktivní mzdu a mají možnost ji utratit, učí se tak zároveň
hospodařit s penězi (Mimo domov, o.s. © 2019).
c) Kurz „Odchod – A co dál?“
Třetí část celého cyklu se uzpůsobuje potřebám jednotlivých klientů, které vyplynuly
z předchozích kurzů a z celé dosavadní práce s nimi. Lektoři zde například informují
o službách po odchodu ze zařízení ústavní péče. Důležité jsou také vzory chování
v krizových situacích a klienti se zde učí, jak a kde požádat o kvalifikovanou pomoc. Posilují
se zde také schopnosti klientů adekvátně reagovat v různých situacích a reálně posuzovat
situace, do kterých se dostanou a také kvalitu navázaných vztahů (Mimo domov, o.s. ©
2019).
d) Kurz „Vztahy“
Poslední víkendové setkání se zaměřuje na rodinné a osobní vztahy. Objevují se také
simulace vztahových krizí a klienti se učí, jak se na tyto situace připravit a jak je následně
řešit. Klienti zde také pečují o virtuální dítě a zakoušejí dalším břemenům rodinných

31

a partnerských vztahů, jako je například ekonomická situace či názorové rozdíly partnerů
(Mimo domov, o.s. © 2019).
Projekt Život nanečisto je aktuálně pozastaven a v polovině roku 2018 proběhl
poslední víkendový výjezd pro děti z dětských domovů. Za poslední školní rok byly
do projektu zapojeny tři děti z domova, ve kterém probíhalo šetření. Z toho jedna dívka
nedokončila všechny víkendové pobyty, po druhém víkendovém setkání odmítla nadále
se účastnit.
4.2.3 Opři se, z.s.
Spolek Opři se je jednou z organizací, která pomáhá ve vybraném dětském domově.
Posláním tohoto spolku je integrace dětí z dětských domovů do většinové společnosti.
Pořádá různé akce a výlety za účasti dobrovolníků a dětí, které vyrůstají ve své biologické
nebo pěstounské rodině. Akcí se mohou účastnit také celé rodiny. Právě díky tomuto
propojení mohou děti z DD navazovat přátelské vztahy s lidmi, kteří mají rodinné zázemí
a mohou tak poznávat fungování

rodin, které pro ně mohou být vzorem

(Opři se, z.s. © 2019).
Cílem tohoto spolku je organizovat jednodenní nebo delší akce pro děti z dětských
domovů, navazovat osobní vztahy mezi dětmi z DD a dobrovolníky spolku, podporovat děti,
které opouštějí domovy, dále podporovat a propagovat hostitelskou péči a v neposlední řadě
budovat a udržovat stálý tým dobrovolníků, kteří pomáhají dětem z dětských domovů
(Opři se, z.s. © 2019).
Spolek Opři se se zaměřuje na pořádání menších akcí, které jsou na míru konkrétním
dětem z dětských domovů. Mezi tyto akce patří například odpolední návštěva několika
dobrovolníků v domově spojená s vycházkou po městě, půldenní nebo až celodenní pěší
výlet po okolí určitého domova nebo výlet spojený s přejezdem vlakem či autobusem,
a to sice do bazénů, zoologických zahrad, na hrady a zámky či za lyžováním. Tento spolek
organizuje také víkendové či vícedenní akce pro děti z dětských domovů, jako jsou například
cyklovýlety, putování, výlety do hor či na vodu a podobně (Opři se, z.s. © 2019).
Akce tohoto spolku by měly mít poznávací a zážitkový charakter, ale hlavně by měly
sloužit jako prvotní možnosti, jak mohou děti z dětských domovů navázat kontakt s okolím
a dobrovolníky, kteří jsou zapojeni do projektu (Opři se, z.s. © 2019).
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Dalším cílem spolku je navazování osobních vztahů dětí z dětských domovů s lidmi
„zvenčí“. K takovému navazování by mělo docházet spontánně právě na akcích, které spolek
pořádá. Spolek se snaží shánět stále větší počet dobrovolníků, aby se dětem mohli řádně
věnovat a navazovat blízké vztahy. Děti by tak mohly pociťovat určité zázemí, oboustrannou
důvěru a možnost být vyslechnut. Dobrovolníci pomáhají dětem také s řešením jejich
osobních trápení nebo s přípravou do školy (Opři se, z.s. © 2019).
Dobrovolníci ze spolku Opři se se také snaží rozvíjet vztah s dítětem z DD i po jeho
odchodu z domova. Tato podpora se nezakládá na finanční pomoci, ale jde o pomoc
s hledáním prvního ubytování, zaměstnání, vedením domácnosti a s hospodařením s penězi.
Dobrovolník může dohlížet na správné hospodaření dítěte s penězi, může ho seznámit
se spořením, podmínkami půjček a podobně (Opři se, z.s. © 2019).
Opři se, z.s. také podporuje hostitelskou péči. Dobrovolníci mají možnost zažádat
o pobyt dítěte z DD v jejich rodině. Kromě této vlastní realizace hostitelské péče si spolek
klade také za cíl její propagaci. V České republice je velmi známá pěstounská péče,
ale hostitelské rodiny nejsou tak časté. V rámci propagace spolek zveřejňuje konkrétní
příběhy dětí z dětských domovů na webových stránkách nebo sociálních sítích, pomocí
nejrůznějších článků na tematických webových portálek a v neposlední řadě také formou
besed a přednášek na středních školách či například pedagogických fakultách (Opři se, z.s.
© 2019).
V dětském domově, ve kterém probíhalo šetření, tato organizace realizuje víkendové
akce na hradě Hauenštejn. Jde o víkendové zážitkové pobyty, kde se děti z dětských
domovů zapojují do pracovních činností (úklid v okolí hradu), navazují a prohlubují osobní
vztahy mezi sebou a s dobrovolníky, poznávají nové činnosti a aktivity a nová místa.
Do tohoto projektu byli v minulém školním roce zapojeni tři chlapci z dětského domova.
Dobrovolníci také pravidelně dojíždějí do dětského domova za účelem doučování zpravidla
pěti vybraných jedinců (stále stejných) a pomáhají jim připravovat se na školní vzdělávání,
přijímací zkoušky a pomáhají jim se dále rozvíjet.
4.2.4 Nadace Terezy Maxové
Nadace Terezy Maxové si klade za cíl umožnit každému dítěti, aby vyrůstalo v rodině.
Toho se snaží dosáhnout zaměřením na tři základní body podpory. Prvním z těchto bodů
je prevence nežádoucího odebrání dětí z rodiny. Nadace tak nabízí rodinám pomoc
odborných neziskových organizací, které vykonávají konzultační služby, asistenci, různé
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terapie a terénní činnost. Dalším pilířem je podpora náhradního rodičovství. V případě,
že již dítě bylo odebráno z rodinného prostředí, nadace si klade za cíl co nejvíce zkrátit pobyt
dítěte v zařízeních ústavní výchovy a snaží se podporovat formy náhradní rodinné péče.
Usilují tak o to, aby se dítěti zajistilo bezpečí a pocit sounáležitosti k „náhradním rodičům“.
Posledním, ale ne méně důležitým bodem je kompenzace nedostatků výchovy v ústavních
zařízeních. Jde především o pomoc dětem vyrůstajícím v zařízeních ústavní výchovy
začlenit se do samostatného života. Nadace tak podporuje vzdělávání a všestranný rozvoj
těchto jedinců a snahu dát jim rovné příležitosti při opouštění dětského domova. Účelem
Nadace Terezy Maxové je „všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným
dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí“ (Nadace Terezy
Maxové dětem © 2019).
V dětském domově, ve kterém probíhalo šetření pomáhá Nadace Terezy Maxové
prostřednictvím ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. Tyto fondy byly zřízení,
aby efektivně a konkrétně pomáhaly opuštěným a znevýhodněným dětem. ING Bank Fond
podporuje znevýhodněné děti, které vyrůstají v dětských domovech nebo v některé z forem
náhradní rodinné péče, prostřednictvím grantů v oblasti vzdělávání a rozvoje talentu těchto
dětí. V roce 2018 v rámci druhého grantového kola tento fond podpořil spolek Opři se, z.s.,
v rámci kterého přispěli na projekt „Expedice za hranice dětského domova 2018/2019“.
Cílem tohoto projektu je integrace dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče
do společnosti. V rámci projektu je nabízeno doučování, smysluplné trávení volného času
a poznávání své kultury. Tato podpora je realizována formou sportovních aktivit
a dobrovolnických pobytů na hradě Hauenštejn. Fond získal pro Opři se, z.s.,
a tedy i pro zapojený dětský domov, ve kterém probíhalo šetření, 28 000 Kč (Nadace Terezy
Maxové dětem © 2019).
Nadace Terezy Maxové ve vybraném dětském domově také přispěla na individuální
psychoterapeutickou péči pro děti z dětského domova. Nadace v roce 2018 poskytla
příspěvek 50 000 Kč na zajištění pravidelné psychoterapeutické péče.
4.2.5 Nadační fond Veroniky Kašákové
Tento nadační fond se prezentuje především jako seskupení lidí, kteří se rozhodli
doprovázet chovance z dětských domovů na cestě do samostatného života. Chtějí změnit
pocit nejistoty a samoty, který tito mladí lidé pociťují při odchodu z domova do reálného
života, a tak za nimi v případě zájmu posílají tzv. průvodce. Chtějí zde docílit individuálního
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vztahu, který vzniká při pobytu jedinců v dětském domově a pokračuje právě po jeho
opuštění. Vizí nadačního fondu je, aby tito mladí lidé při odchodu z domova věděli,
co je čeká v reálném životě, byli na to připraveni a neprožívali odchod sami (NFVK © 2019).
V dětském domově, ve kterém pobíhalo šetření, Nadační fond Veroniky Kašákové
realizuje program Restart. V rámci tohoto projektu nadační fond pomáhá právě pomocí
výše zmíněných průvodců. Průvodce je proškolený mentor, který prošel výběrem, vykonal
testy psychické způsobilosti, školením od dětského psychologa a dochází na supervizi
jedenkrát za měsíc. Jeho úkolem je mladým lidem z dětských domovů předat co největší
množství zkušeností, které jim budou prospěšné v samostatném životě. Do projektu mohou
být zapojeny děti od patnácti let, kterým se blíží odchod z dětského domova. Vizí programu
je, aby mladí lidé, které čeká odchod z dětského domova, mohli ještě před odchodem navázat
individuální vztah, který bude pokračovat i za branami DD. Průvodce se se svým svěřencem
setkává alespoň rok před tím, než má mladý člověk opustit domov. V dětském domově
si společně stanoví individuální plán, na kterém pracují společně dvakrát v měsíci. Mezi tyto
plány patří nejčastěji dokončení vzdělání, volba zaměstnání, finanční hospodaření jedince,
možnosti a výběr bydlení, kvalita vztahů a podobně. Ve chvíli, kdy mladý člověk odejde
z dětského domova, setkává se se svým průvodcem až do doby, než dojde k naplnění
stanoveného plánu a stabilizování jeho životní situace. Tento projekt podporuje společnost
CZC.cz a samotný Středočeský kraj. V tomto kraji je do projektu Restart zapojeno pět
dětských domovů a je realizován od září 2017 (NFVK © 2019).
Ve vybraném dětském domově začal Nadační fond Veroniky Kašákové působit v říjnu
2018. Dětský domov navštívila přímo Veronika Kašáková a vedla skupinku osmi dětí.
Tyto děti se s ní podělily o své životní příběhy. Rovněž pozorně vnímaly, co jim ona sama
může říct.
Ve dnech 16. a 30.11.2018 proběhla setkání v rámci projektu Restart. Tato setkání
se nesla v duchu sdílení vizí a cílů dětí, které pro ně byly důležité. Děti si poté přály
individuální sezení, kde se hovořilo o tématech školy, zvládání negativních emocí,
sebelásky, plánů do budoucna, ale také anorexii nebo partnerech a péči o vlastní děti.
Další setkání proběhlo 18.1.2019, které se odehrálo jako individuální sezení jednoho
chlapce s průvodkyní. Sdíleli společně chlapcův život a jeho cíle, na čem by chtěl pracovat
a jakou školu si vybral. Pro chlapce bylo rovněž důležité téma sebedůvěry, požádal o rady,
jak se zbavit svých obav a jít si za tím, co v životě on sám chce. S tímto chlapcem rovněž
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proběhla setkání v březnu a dubnu, kdy společně pracovali na věcech, které chlapce trápily,
ale také těšily. Rozebírali společně jeho pocity a emoce a jak s nimi pracovat.
Rovněž hovořili o tématu šikany, kterou si chlapec prošel ve školním prostředí.
S chlapcem také budovali jeho sebevědomí.
4.2.6 Chance 4 Children (C4C)
Tato humanitární nevládní organizace působí v ČR od roku 1997 a je registrována jako
spolek. Pozornost věnuje především dětem, které žijí v ústavní péči nebo v jiných zařízeních
pro děti. Hlavním cíle je vyvíjet a následně realizovat různé programy, které pomáhají
společensky znevýhodněným dětem, snaží se zlepšovat jejich životní podmínky a rovněž
také doplňovat jejich vzdělávací či odborné příležitosti (Chance 4 Children © 2019).
Chance 4 Children pomáhá nejen dětem z dětských domovů v rámci programů „Robin
Hood“ a „Odrazový můstek k životu“. Program „Robin Hood“ pomáhá dětem žijících
v ústavních zařízeních a snaží se jim zpříjemnit jejich život a pozvednout úroveň místa,
ve kterém žijí. Především se snaží přispět k jejich vzdělávání, aby měly více šancí na úspěch
v samostatném životě. C4C spolupracuje s mezinárodními velikány, a tak zachraňují
nadbytečné zásoby, potraviny, čistící prostředky, sezónní zboží nebo značkové oděvy.
Program „Odrazový můstek k životu“ se snaží připravovat mladé lidi z dětských domovů
na to, aby si poradili v samostatném životě. Snaží se o to především prostřednictvím
odborných vzdělávacích kurzů a poradenství, kde jim jejich učitelé předávají odborné
znalosti, praktické a sociální dovednosti v oblastech počítačové gramotnosti, kurzů cizích
jazyků, pečení a vaření, kreativního umění a hudby, kadeřnických kurzů nebo šití
a keramického kurzu. Učitelé a mentoři C4C se také snaží zajistit pro mladé lidi z DD
pracovní příležitosti. Tým pracovníků organizace pravidelně navštěvuje 15–20 dětských
domovů i jiných zařízení určených pro děti a jednou až dvakrát týdně dojíždějí za dětmi,
které vyučují. Organizace uvádí, že děti, které absolvovaly jejich kroužky, mají o 83 % větší
šanci na to, aby se uplatnily v samostatném životě (Chance 4 Children © 2019).
V dětském domově, ve kterém probíhalo šetření, spolupracuje tato organizace v rámci
nejrůznějších zážitků, jako například návštěva cirkusu Berousek nebo návštěva českého
písničkáře Ondřeje Ládka (Xindl X) přímo v dětském domově. Dále tato organizace dětský
domov podporuje finančně v zájmové činnosti, aktuálně financuje kroužek hry na kytaru,
hudební kroužek a zajišťuje také lektory. Také se v létě dva chlapci z dětského domova díky
organizaci podívali do Itálie v rámci okružní plavby s onkologicky nemocnými dětmi.
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V neposlední řadě zástupci organizace zajišťují některé vánoční dárky pro děti, případně
přivážejí značkové oblečení.
4.2.7 Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. vznikla jako alternativa velkých státních gymnázií.
Vizí je, aby škola představovala plnohodnotný život v aktuálním čase a nebyla pouze
místem, kde se děti připravují na budoucí profesi. Škola by měla být prostorem,
ve kterém má každý jedinec své místo a má možnost seberealizace bez ohledu na jeho věk,
talenty nebo zaměření. Filozofií Přírodní školy je vytvořit společenství, které žije a tvoří
společně a je otevřené vůči světu kolem (Přírodní škola © 2019).
Přírodní školu tvoří malý, ale provázaný kolektiv maximálně devadesáti studentů,
kde panuje přátelská atmosféra. Studenti jsou zde maximálně zapojeni do organizace a života
školy. Studenti se rovněž účastní na dlouhodobých výzkumných a tvůrčích projektech.
Ze školního roku tvoří 6–8 týdnů studijní výjezdy. Gymnázium rovněž klade důraz
na obecně užitečné cíle, které přesahují zaměření na školu jako takovou. Škola tak
spolupracuje s dětským domovem, účastní se kurzů, workshopů, které mnohdy vedou
i studenti mimo školu. Zabývají se také aktivitami v regionech, organizují různá setkání,
kulturní akce a podobně (Přírodní škola © 2019).
Ve vybraném dětském domově Přírodní škola realizuje s dětmi různé pěší výlety po
okolí domova, připravují pro děti hry a zážitky, někdy se také účastní výletů, které plánují
vychovatelé pro svou skupinu dětí. Přírodní škola se také zapojuje do doučování dětí
z dětského domova.
4.2.8 IREAS, o.p.s.
Institut pro strukturální politiku, o.p.s (IREAS) je výzkumná a vzdělávací nezisková
organizace. Cílem IREAS je analýza a rozvoj podmínek v ČR pro adaptaci na změny
v kontextu mezinárodního vývoje. Tato společnost je zaměřena především na regionální,
hospodářskou a zemědělskou, sociální politiku a politiku životního prostřední (IREAS
© 2013).
V této společnosti působí projektový asistent pro dětské domovy, který dětskému
domovu, ve kterém probíhalo šetření, nabízí nejrůznější aktivity. V rámci jednoho z projektů
byly v DD realizovány pohybové hry pro děti předškolního a mladšího školního věku
v časové dotaci jedenkrát týdně jednu hodinu. IREAS rovněž dětským domovům nabízí
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doučování nebo rozvoj jazykové gramotnosti, který obnáší aktivity pro zlepšení
komunikačních dovedností. Tyto dvě nabídky ovšem náš dětský domov nemohl využít,
zejména z důvodu aktuálního věkového složení dětí v DD.
4.2.9 Klub dětí a mládeže Čtyřlístek
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek představuje neziskovou organizaci, která se soustřeďuje
na zážitkovou pedagogiku a přirozený způsob rozvoje dětí. Věnuje se tedy volnočasovým
aktivitám a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Jde o organizaci, která pořádá zájmové
kroužky, víkendové akce nebo letní tábory. Rovněž poskytuje rodičům i školám další služby.
Konkrétními cíli organizace je kompenzovat a doplňovat dětem činnosti, které jim chybí.
Mezi tyto činnosti patří například pohyb na čerstvém vzduchu nebo rozvoj hrubé i jemné
motoriky. Dalším cílem je vést děti k jejich větší samostatnosti a odpovědnosti
(Klub čtyřlístek © 2019).
Spolupráce Klubu s vybraným dětským domovem spočívá v zapojení několika dětí
z domova do příměstského tábora Prales. Lektorka tábora během léta přivážela a odvážela
děti z domova na místo konání příměstského tábora, který také s dalšími lektory vedla.
4.2.10 Dětské centrum Paprsek
DC Paprsek je příspěvková organizace, která poskytuje v hlavním městě denní stacionář
a domov pro osoby se zdravotním postižením. Tato organizace nabízí terapie a odborná
poradenství z oblastí psychologie, rehabilitace a pedagogiky podle Marie Montessori
a logopedie a rovněž realizuje přípravné kurzy v rámci náhradní rodinné péče
(Dětské Centrum Paprsek © 2009).
Dětské centrum Paprsek pracuje podle určitých principů činnosti. Prvním principem je
komplexnost, interdisciplinarita a celostní přístup. Jedná se tedy o spojování sil více resortů
a oborů. Dalším principem je časná diagnostika a intervence. Tento princip naléhá na nutnost
brzkého odhalení vývojového problému a poruch jedince a časné pomoci jak dítěti,
tak rodině. Rodině se nabízí komplexní pomoc. Rodinný přístup představuje další princip
Dětského centra Paprsek. Centrum se snaží pomáhat rodinám při zvládání problémů,
které vyplývají z postižení dítěte, ale také podporovat rodiny a jejich členy v postojích,
prožívání a vztazích. Princip kontinuity značí rozvržení komplexní a intenzivní pomoci
na dlouhé časové období, které často přesahuje hranice dětství a provází jedince až do jeho
dospělosti, aby mohly být jeho základní i speciální potřeby trvale naplňovány. Posledním
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principem je integrace. V tomto bodu se jedná o to, aby dítěti byla umožněna sociální
i vzdělávací integrace v souladu s jeho zájmem, ale také s přáními jeho rodičů (Dětské
Centrum Paprsek © 2009).
Do Dětského centra Paprsek aktuálně pravidelně dojíždí pět chlapců v rozmezí od 8 do
15 let věku. Všichni chlapci se zde účastní individuální psychoterapie v časové dotaci
jedné hodiny pro každého z nich jedenkrát za dva týdny.
4.2.11 Dobrovolnictví
V rámci dobrovolnických dnů, které se v dětském domově uskutečňují, se pracuje
na úpravách areálu, drobných opravách v areálu a budově dětského domova. Mezi tyto
úpravy patří například sekání travnatých ploch v areálu dětského domova, hrabání
spadaného listí, úprava zeleně v areálu DD, natírání nebo malování různých ploch nebo
například oprava plotů.
Do dětského domova rovněž přijíždějí dobrovolníci z rozmanitých důvodů.
Mezi činnosti, které dobrovolníci vykonávají patří doučování dětí z domova nebo lekce jógy.
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EMPIRICKÁ ČÁST
5

Výzkum
V empirické části této diplomové práce na téma „Neziskový sektor v ČR a jeho role

v realizaci aktivit pro děti a mládež z dětských domovů“ se zaměřuji na konkrétní činnosti
neziskových organizací v dětském domově, ve kterém působím jako kmenová vychovatelka
na jedné z rodinných skupin.
Pro účely výzkumu byli osloveni klienti dětského domova, kteří stále v domově
setrvávají, mladí lidé, kteří již tento dětský domov opustili a rovněž personál dětského
domova.
5.1

Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je zjistit, zda s vybraným dětským domovem spolupracují některé

neziskové organizace, a pokud ano, které konkrétně a jaké nabízejí činnosti či programy pro
cílovou skupinu klientů. Dále je cílem zjistit, zda jsou tyto činnosti a programy neziskových
organizací pro cílovou skupinu přínosné, a pokud ano, v čem konkrétně vidí přínos mladí
lidé z dětských domovů, ředitelka zařízení a vychovatelka působící v domově.
Pro výzkumné šetření jsem zvolila následující výzkumné otázky:
•

Výzkumná otázka č. 1: Jaké množství neziskových organizací pomáhá
ve zvoleném dětském domově?

•

Výzkumná otázka č. 2: Na co jsou zaměřeny činnosti či projekty realizované
neziskovými organizacemi ve zvoleném dětském domově?

•

Výzkumná otázka č. 3: Jsou pro děti ze zvoleného dětského domova činnosti
neziskových organizací přínosné?

•

Výzkumná otázka č. 4: Dokážou mladí lidé, kteří opustili dětský domov,
využít poznatky a zkušenosti získané z činností neziskových organizací
v praxi?

5.2

Metody sběru dat
V této práci je využit kvalitativní výzkumný design, který podle Creswella (in Hendl,

2012) představuje proces, při kterém hledáme porozumění. Tento proces je založený
na různých způsobech zkoumání daného společenského nebo lidského problému. Úkolem
výzkumníka je vytvořit komplexní a holistický obraz. Chráska (2007) uvádí, že kvalitativní
výzkumný design zdůrazňuje subjektivní aspekty lidského jednání a připouští tak existenci
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více realit. V kvalitativně orientovaném výzkumu se výzkumník snaží porozumět smyslu
a orientuje se spíše na malé skupiny osob, snaží se vcítit a zdůrazňuje jedinečnost
zkoumaného.
V úvodu kvalitativního výzkumu je nutné zvolit téma a určit základní výzkumné
otázky. Vzhledem k tomu, že je možné upravovat otázky v průběhu samotného výzkumu,
během sběru i analýzy dat, se tento výzkum považuje za pružný typ výzkumu (Hendl, 2016).
Jednou z metod sběru dat, které jsou v této práci využity, je analýza dokumentů.
Dokumenty podle Hendla (2005) rozumíme všechno, co je napsáno nebo zaznamenáno
a může být podrobeno analýze z různých hledisek. Při zkoumání je nutné vyhledat všechny
relevantní dokumenty a tyto dokumenty posoudit. Tato metoda byla využita za účelem
získání informací o konkrétním dětském domově, ve kterém probíhalo šetření
a také o jednotlivých neziskových organizacích, které v tomto zařízení působí.
Další metodou získávání dat, která je ve výzkumu využita, je rozhovor. Konkrétněji
polostrukturovaný rozhovor. Rozhovor, jinými slovy také interview, je metoda, během které
se výzkumník dotazuje přímo respondenta. Rozhovor je možné rozlišit na tři typy, a to sice
strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný (Skalková aj., 1983). V této práci
je pracováno s polostrukturovaným rozhovorem. Připravila jsem si tedy okruhy témat
a otázek. Otázky samotné byly připravené, ale další vyplynuly přímo z rozhovorů vedených
s respondenty. Připravené otázky jsou uvedeny v příloze č. 1.
V této práci byla rovněž využita metoda zúčastněného pozorování. Touto metodou
je možné popsat dění, účastníky tohoto dění či místo, čas a příčiny událostí. Podle Hendla
(2005) se jedná o metodu, kdy chce výzkumník hloubkově popsat a analyzovat nějaký jev.
Tuto metodu je vhodné použít, jestliže jev, který chceme prozkoumat, je doposud málo
prozkoumaný, jestliže existují velké rozdíly v pohledech členů a nečlenů dané skupiny nebo
jestli zkoumaný jev není přístupný pohledu osob, které nejsou součástí sledované skupiny.
Pozorovatel v tomto případě není pouze pasivním příjemcem dat, který je mimo zkoumanou
oblast, ale sám se účastní dění. S pozorovanými navázal osobní vztah a sbírá data.
Pro účely této práce jsem tedy zvolila kvalitativní výzkumný design, metodami sběru
dat byla analýza dokumentů dětského domova a neziskových organizací působících
v domově, rozhovory se svěřenci dětského domova, ve kterém probíhalo šetření, s ředitelkou
a vychovatelkou tohoto zařízení a také s mladými lidmi, kteří již dětský domov opustili
a během svého pobytu se zúčastnili několika programů neziskových organizací. Součástí
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empirické části je také zúčastněné pozorování konkrétní činnosti neziskové organizace
pro děti ze zvoleného dětského domova.
5.3

Výběr a charakteristika výzkumného souboru
V této práci jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkum, proto jsem zvolila záměrný

výběr respondentů. Gavora (2010) uvádí, že je tento výběr respondentů důležitý, aby osoby
účastnící se výzkumu disponovaly vědomostmi a zkušenostmi, které budou potřebné
a aby podaly bohatý a reálný obraz o zkoumaném.
Jako výzkumný soubor jsem zvolila pět mladých lidí, z čehož jedna dívka stále
setrvává v dětském domově a čtyři z nich již dětský domov opustili. Dále jsem pro účely
výzkumu oslovila ředitelku zařízení a jednu pracovnici dětského domova, která působí jako
kmenová vychovatelka na jedné z rodinných skupin dětského domova.
Výzkumný soubor jsem v případě mladých lidí z dětského domova vybírala podle
dostupnosti kontaktů a jejich ochoty hovořit o jejich dosavadním životě, pobytu v domově
a případně o zkušenostech po odchodu ze zařízení. V případě zaměstnanců byl výběr snazší
díky mému působení ve zvoleném domově. Vybrala jsem ředitelku zařízení, která má
přehled o činnosti neziskových organizací v dětském domově a zkušenosti s prací mnoha
z nich. Dále jsem oslovila kmenovou vychovatelku, která v domově působí již dvanáctým
rokem a s činností neziskových organizacích v domově má rovněž bohaté zkušenosti.
Konkrétněji jde o osoby uvedené v následující tabulce:
Mladí lidé z DD

Pohlaví

Věk

DD/odchod

R1

Žena

18 let

DD

R2

Muž

19 let

Odchod

R3

Muž

22 let

Odchod

R4

Muž

16 let

Odchod

R5

Žena

21 let

Odchod

Poznámka
Ústavní výchova prodloužena
do ukončení studia
Odchod do rodiny, nyní 1 rok
Ukončení dobrovolného pobytu
v dubnu 2019
Dlouhodobá propustka zpět
do rodiny
Ukončení dobrovolného pobytu
před 1,5 rokem

Tabulka č. 1: Základní informace o mladých lidech z dětských domovů
Zdroj: Vlastní zpracování
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Pracovníci

Pohlaví

Profese

Doba výkonu

Z1

Žena

Ředitelka DD

16. rok ve funkci

Z2

Žena

Vychovatelka DD

12. rok v DD

Tabulka č. 2: Základní informace o pracovnících DD
Zdroj: Vlastní zpracování

Spolupráci na výzkumu jsem s respondenty domluvila osobně, případně přes telefon
či sociální sítě. Realizovala jsem sedm polostrukturovaných rozhovorů, z toho pět z nich
s mladými lidmi, kteří setrvávají v dětském domově nebo kteří již dětský domov opustili.
Dalšími respondenty byla ředitelka dětského domova, ve kterém probíhalo šetření
a vychovatelka pracující ve zvoleném dětském domově.
5.4

Průběh výzkumu
Před započetím samotného výzkumu jsem se domluvila na zkušebním rozhovoru

s jednou vychovatelkou, která nyní pracuje ve vybraném dětském domově třetím rokem.
Na základě tohoto rozhovoru byly otázky pro další respondenty mírně upraveny.
Tento rozhovor do samotného výzkumu nebyl začleněn.
Pozorování činnosti neziskové organizace proběhlo v dubnu 2018, kdy se konal jeden
z posledních kurzů. V srpnu a září 2019 jsem se zabývala analýzou jednotlivých dokumentů.
Rozhovory probíhaly podle časových možností respondentů, a to sice od září do dubna 2019.
Před samotným rozhovorem byli respondenti seznámeni jak s tématem této práce,
tak s jednotlivými okruhy otázek. Rozhovory s respondenty ze zařízení probíhaly v dětském
domově a s mladými lidmi, kteří již nežijí v zařízení, probíhaly rozhovory v kavárně,
v případě jednoho respondenta ještě na půdě dětského domova.
Respondenti byli seznámeni s nahráváním rozhovorů na diktafon a všichni souhlasili.
Délka rozhovorů se pohybovala od 20 do 50 minut. Po skončení rozhovorů byly informace
přepsány do počítače.
5.5

Etika výzkumu
V průběhu výzkumu byly respektovány etické zásady. Všichni respondenti

se výzkumu účastnili dobrovolně, byli informováni o jejich úloze ve výzkumu a o tom,
jakým způsobem budou údaje zveřejněny. Rovněž byli informováni o tom, že bude
zachována důvěrnost informací. Jména respondentů nejsou v práci uváděna z důvodu
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zachování anonymity. Všichni respondenti rovněž podepsali informovaný souhlas,
který je uveden v příloze č. 3.
5.6

Způsob zpracování dat
Data o neziskových organizacích, které působí ve vybraném dětském domově,

byla zpracována jako výčet jednotlivých organizací a stručný souhrn jejich činnosti. U každé
organizace je rovněž uvedeno, jak konkrétně pomáhají v dětském domově, ve kterém
probíhalo šetření. Toto je součástí teoretické části této práce.
Zúčastněné pozorování bylo zaznamenáváno průběžně během probíhajících aktivit.
Záznam pozorování je uveden dále včetně terénních poznámek.
Rozhovory byly přepsány do elektronické podoby a získaná data byla zpracována
technikou otevřeného kódování. Švaříček a kol. (2014) uvádějí, že kódování obecně
je operace, díky které je možné údaje rozebrat, konceptualizovat a následně složit novým
způsobem. Během této činnosti je text rozdělen na jednotky, kterým jsou přidělena jména.
Výzkumník dále pracuje právě s těmito nově pojmenovanými částmi textu. Analyzovaný
text se rozdělí na základní jednotky, kterým jsou přiděleny kódy. Seznam těchto kódů
se dále rozdělí do skupin dle společných znaků, čímž se vytvoří jednotlivé kategorie.
Pro interpretaci získaných dat jsem následně vybrala techniku vyložení karet. Tato
technika podle Švaříčka a kol. (2014) představuje činnost výzkumníka, kdy jsou vzniklé
kategorie z otevřeného kódování uspořádány do obrazce nebo linky. Toto uspořádání se dále
sestaví do textu tak, aby obsah jednotlivých kategorií byl převyprávěn.
5.7

Analýza získaných dat
Na

základě

dokumentů

dětského

domova

a

neziskových

organizací,

které ve vybraném dětském domově působí, je v teoretické části uveden výčet těchto NO,
které byly zapojeny do činnosti domova ve školním roce 2017/2018 a nadále s domovem
spolupracují. Jsou tam také uvedeny cíle a činnosti těchto organizací.
Pozorování konkrétní činnosti neziskové organizace
Pro své pozorování jsem si zvolila projekt Život nanečisto, který realizují organizace
Múzy dětem a Mimo domov. V rámci tohoto projektu jsem se zúčastnila víkendového
výjezdu v dubnu 2018 do Mařanova Mlýna. Této akce se zúčastnilo jedenáct mladistvých
z různých dětských domovů, a to pod vedením 6 lektorů, kteří se zde během víkendu
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vystřídali. Toto víkendové soustředění se odehrávalo v duchu kurzu Odchod – A co dál?
Jednalo se tedy již o třetí setkání účastníků.
Po příjezdu do Mařanova Mlýna se klienti rozdělili do jednotlivých pokojů.
Byla jim zde nabídnuta možnost vybrat si, s kým chtějí být na pokoji a v jakém počtu.
Poznámka: Klienti byli velmi spokojeni, protože si mohli vybrat, s kým budou na pokoji
a díky nižšímu počtu lidí na jeden pokoj, mohli mít také více soukromí, jestliže o to stáli.
První aktivitou bylo úvodní seznamování účastníků kurzu a také lektorů. Mezi zařazené
aktivity patřilo například seznamování se v kruhu, kdy se každý účastník ostatním představil
a řekl o sobě informace, které chtěl s ostatními sdílet. Aby se jména upevnila, následovala
aktivita, kdy všichni chodili po místnosti a podávali si ruce. Dvojice, která si podala ruce
řekla: „Ahoj, já jsem …“ a uvedli jméno druhé osoby ve dvojici.
Poznámka: Do první aktivity se zapojili všichni účastníci, ale některým se zprvu
do seznamování nechtělo, dva chlapci měli problém se otevřít ostatním i přes to, že se již
s ostatními znali. Usuzuji, že to bylo z toho důvodu, že kurzy mezi sebou mají větší časové
rozestupy a účastníci se tolik nesblíží.
Dále následovala aktivita pro klienty z dětských domovů, která byla zaměřena na jejich
očekávání. Lektoři připravili flipchart a dětem rozdali lepící papírky. Plocha flipchartu byla
rozdělena na dvě části. První část představovala: Co čekám, na co se těším a co tu má být,
druhá část se poté zaměřovala na to, čeho se klienti bojí, obávají a co by je v rámci
víkendového kurzu naštvalo. Každý klient měl za úkol na jednotlivé lístečky psát vlastní
nápady, následovala diskuse a hodnocení odpovědí klientů.
Poznámka: Všichni účastníci začali vcelku rychle psát své nápady. Každý mohl mít svůj
názor, který napsal. Ve chvíli, kdy měli své názory představit ostatním, neváhali.
Někteří se snažili předvést před ostatními, proto uváděli i nesmyslné nápady.
Při další aktivitě se klienti pokoušeli odhalit o sobě další informace. Každý si napsal na
papír tři věty, které poté přečetl, jedna z těchto vět měla být lež. Na ostatních účastnících
bylo poté uhodnou, která věta, kterou řekl jejich kolega nahlas přede všemi, není pravdivá.
Poznámka: S touto aktivitou nebyl problém – všichni vymysleli tři věty, o které
byli požádáni. Při čtení bylo občas jednoduché uhodnout, která věta není pravdivá,
protože se smáli při přednesu.
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Mezi další aktivitu, která proběhla po příjezdu dětí patřilo provlékání smyčky v kruhu.
Tato aktivita spočívala v tom, že se klienti s lektory drželi v kruhu za ruce a měli za úkol bez
rozpojení rukou mezi sebou provléct kruh z lana.
Poznámka: Pro účastníky byla tato aktivita zábavná, neměli problém chytit
se s ostatními za ruce, snažili se spolupracovat.
Důležitým bodem prvního dne bylo také představit klientům program celého víkendu
a stanovit pravidla. V programu se objevilo jídlo, spánek, osobní volno, zábava, bohatost
programu, ale hlavně také užitečnost a naučnost. Pravidla, která byla stanovena si také klienti
sami doplnili. V pravidlech se tak objevila hesla, jako že se nebude krást, bude se dodržovat
večerka, celý víkend se nikdo nebude hádat, během aktivit se nebude kouřit, nebudou
se používat mobilní telefony. Stanovili také pravidlo, kdy mluví pouze jeden a nikdo nebude
skákat do řeči a neméně důležité chození včas. Lektorka představila a okomentovala všechny
tyto body, které se objevily napsané na tabuli.
Poznámka: Všichni účastníci uvedli své nápady, nepřekřikovali se, dávali prostor
ostatním účastníkům kurzu.
Dalším bodem tohoto dne bylo zábavnou formou dětem představit, co je vlastně čeká
a co mají očekávat od kurzu Ochod – A co dál? Dvě lektorky tak zahrály scénku,
kde se objevily informace o domácnosti a práci, což byla témata předešlých setkání a poté
se zaměřily na obsah právě tohoto kurzu. Jedna z lektorek hovořila o situacích v životě,
ale její řešení bylo nevhodné. Druhá lektorka poté zahrála vhodné řešení. Například
se hovořilo o potkávání nových lidí a navazování kontaktů, které první lektorka
okomentovala slovy „Život tě naučí s kýmkoli spát“, druhá lektorka poté vysvětlovala
důležitost nových kontaktů a společně s klienty hledali pozitiva navazování kontaktů
s novými lidmi. Tuto scénku lektorky zakončily heslem: „Život nanečisto vám dá spoustu
rad, jak s životem v budoucnosti úspěšně se rvát“.
Poznámka: Děti při této aktivitě vypadaly spokojeně, líbila se jim scénka,
která byla podána s humorem.
Další aktivitou, která během kurzu proběhla, byla hra Vybav si byt. Cílem této
aktivity bylo, aby si každý klient fiktivně vybavil vlastní byt. Aby jedinec byt získal
a následně si ho mohl zařídit, musel něco odpracovat, získat peníze a nakonec nakupovat.
Hra se odehrávala na třech fiktivních místech, a to sice v práci, v obchodě a poté v bytě.
Před tím, než klienti získali klíče od fiktivního bytu, museli složit zálohu 300 Kč.
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Po 15 minutách hry bylo nutné složit první nájemné ve výši 300 Kč a po dalších 15 minutách
druhé nájemné ve stejné výši. Jestliže klient nebyl schopen složit nájemné, exekutor
zabavoval věci v potřebné hodnotě. Na konci hry vydělané peníze ztrácely hodnotu, tudíž je
klienti neměli šetřit, ale měli vše použít na vybavení bytu. Mezi možné práce patřilo
například 25 dřepů, kterými si vydělali 150 Kč, dále sběr odpadků (10 ks za 200 Kč), zpěv
(150 Kč), recitace (150 Kč), poskytnutí dobré rady do života (100 Kč), správné odpovědi
na otázky, kde bylo možné vybrat si otázky za 50 až 1000 Kč, a nakonec zdolání vyznačené
trati (150 Kč). Poté, co si klienti vydělali potřebné peníze na získání klíče od bytu a nájemné,
mohli začít zařizovat byt v „obchodě“, kde měli nábytek do koupelny, do kuchyně, elektro
a doplňky. Na každé chatičce poté visela cedule, kde byl zaznamenán vlastník pomyslného
bytu a postupně se pomocí obrázků doplňovalo vybavení, které si dotyčný nakoupil.
Poznámka: Do této aktivity se všichni zapojili s nadšením, chtěli si vše vyzkoušet,
snažili se až do konce. Chtěli být úspěšní. Líbilo se jim, že si mohli reálně vyzkoušet některé
činnosti a následně si vybavovat vlastní fiktivní byt. K mému překvapení se účastníci pustili
i do sběru odpadků.
Večer účastníci této aktivity hodnotili vzniklé situace, hovořili o tom, co pro ně bylo
stresující, kterou činnost dělali nejvíce, co pro ně bylo záchrannou činností, kterou práci
vůbec nedělali a proč a podobně.
Poznámka: Reflexe byla důležitým bodem. Všichni si ujasnili, co jim jasné nebylo, mohli
se doptávat.
Během těchto dnů také dvojice porovnávaly pozitiva a negativa svého dětského domova
oproti jinému dětskému domovu, ze kterého byla jejich dvojice.
Poznámka: Některé děti uvedly, že jejich domov je horší/lepší než domov někoho jiného.
Hodně věcí však bylo stejných, na velkém množstvím věcí se shodly.
Dalším bodem kurzu bylo také společenské chování, etiketa, společenské odívání
a v neposlední řadě tance. Dva tance se také pod vedením lektorů klienti naučili.
Poznámka: Zpočátku se účastníkům do tance příliš nechtělo, trénovali všichni sami,
poté děvčata s děvčaty a když opadl ostych, utvořili dvojice a tancovali v páru dívky
s chlapci.
Zajímavou aktivitou během kurzu byla také aktivita – Co potřebujeme samostatně umět.
Tato aktivita probíhala v učebně, kdy se děti rozdělily do dvojic a na velký papír psaly
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do čtyř sloupců, co je napadne, když se baví o bydlení, práci, volném čase a co je napadá
jako další.
Závěr z pozorování
Mile mě překvapilo, že většina z účastníků měla reálné představy a věděli alespoň
z části, co obnáší samostatné bydlení (najít si bydlení, vaření, úklid, udržování pořádku,
starání se o domácnost, placení elektřiny, vody a plynu), ale někteří zahrnuli i nutnost
vytvořit si finanční rozpočet domácnosti anebo například denní plán. Jestliže se zaměřili
na práci, překvapilo mě, že jejich největší obavou bylo v práci vydržet a dodržovat nastavená
pravidla. Velmi málo klientů vědělo, v jakém případě se musí hlásit na Úřad práce. Nejvíce
mě ale zaujala část A co dál? Klienti zde uváděli hesla jako splátkový kalendář, brigáda, dění
ve světě, poznávání nových lidí a zájem o rodinu a přátele. Z mého pozorování všech aktivit
jsem z některých účastníků měla pocit, že jsou pouze pozorovateli, nechtějí se zapojit a jejich
vlastní budoucnost je příliš nezajímá. Ovšem tato hesla, která uváděli, mě vyvedla z mého
omylu a uvědomila jsem si, že zájem mají, chtějí vědět, co je čeká, přemýšlí nad různými
možnostmi, ale že se toho zároveň velmi obávají a je pro ně těžké o tom otevřeně hovořit,
ale vyjádřit tyto myšlenky na papír zvládnou.
Velmi příjemné pro mě bylo, že lektorky každé ráno udělaly společné hodnocení toho,
jak se dětem spalo, v jaké jsou náladě a všichni lehce zhodnotili předchozí den. I přes to,
že se na kurzu všichni od začátku neznali příliš dobře, dokázali navázat relativně hezký
vztah, o něco lépe se poznat a otevřít se alespoň do nějaké míry ostatním. Dalším velkým
pozitivem bylo praktické zkoušení všech činností, všichni účastníci vždy měli možnost
si věci sami zkusit a téměř vždy to také využili. Jako pozitivní také hodnotím prolínání
dětských domovů. Na kurzech se scházejí děti z různých dětských domovů a mají tak
možnost sdělit si zkušenosti z místa svého bydliště, případně získat určitou inspiraci nebo
podněty, jakých chyb se vyvarovat. Velmi pozitivně také hodnotím práci lektorů,
a to především ve schopnosti zaujmout všechny účastníky kurzu, jejich přímou účast na
aktivitách místo pouhého pozorování a schopnost střídat činnosti, při kterých se musí sedět
v učebně a pohybových aktivizačních aktivit. Lektoři také byli schopni pružně reagovat na
potřeby klientů a případně lehce upravit program kurzu.
Viděla jsem zde ale také některá negativa, a to sice, že u některých aktivit bylo málo
vysvětleno, proč je činnost na programu, v čem je přínosná a co by si z toho účastníci měli
vzít. Někdy mi také komentování a následná diskuse přišla nedostatečná. Na klientech bylo
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vidět, že by se ještě rádi ptali, případně zaběhli k jinému tématu, ale někteří lektoři se chtěli
držet spíše své osnovy a někdy nebyli schopni řádně zodpovědět dotazy klientů. Lehce
negativně také hodnotím příliš velké množství aktivit na jeden relativně krátký víkend.
Celý kurz pro mě byl velmi přínosný. Často jsem od chovanců v dětském domově
slýchala, co na kurzu zažili, ale šlo spíše o jejich kamarády z kurzu a nově navázané vztahy.
Díky přímé účasti na kurzu jsem se více dozvěděla, co takto strávený víkend obnáší, jak
s dětmi pracují a zda si z víkendů něco odnáší.
Rozhovory
Pro účely této práce jsem zvolila polostrukturované rozhovory, které jsem vedla jak
s mladými lidmi z dětských domovů, tak s ředitelkou zařízení a vychovatelkou, která působí
ve vybraném dětském domově. V příloze č. 1 jsou uvedeny otázky k polostrukturovanému
rozhovoru s respondenty z dětského domova. V příloze č. 2 je uvedena ukázka rozhovoru
s jednou z respondentek.
Data získaná v jednotlivých rozhovorech byla otevřeným kódováním uskupena
v následující kategorie: spolupráce s neziskovými organizacemi, zaměření činností
neziskových organizací, přínos činností neziskových organizací a využití v praxi.
Tyto kategorie se vztahují k jednotlivým výzkumným otázkám. Jednotlivé kategorie
a subkategorie budou uvedeny dále. V každé kategorii, případně subkategorii se vyskytuje
několik kódů.
Následující tabulka ukazuje názvy kategorií, subkategorie a jednotlivé kódy.
KATEGORIE

SUBKATEGORIE

1. SPOLUPRÁCE S NO

KÓDY
Množství návštěv
NO
Četnost návštěv

2. ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ NO

Zážitky

Výlety
Hry
Tábory a pobyty
Divadelní
představení

Sponzorování

Finanční podpora
Materiální pomoc
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Vzdělávání a osobní rozvoj

Školní příprava
Zájmová činnost

Příprava na samostatný život

Kurzy
Nové pracovní
činnosti
Reálné situace
Navazování vztahů

Individuální pomoc

Psychoterapeutická
péče
Průvodci

3. PŘÍNOS ČINNOSTÍ NO

Negativní reakce

Zklamání
Ztráta času
Nedůležitost

Pozitivní reakce

Zábava
Obohacení

4. VYUŽITÍ V PRAXI

Hledání zaměstnání
Možnosti bydlení
Navazování vztahů
Učení činnostem
Tabulka č. 3: Přehled kategorií, subkategorií a kódů
Zdroj: Vlastní zpracování

Za účelem výzkumu byli osloveni mladí lidé z dětských domovů (viz Tabulka č. 1),
kteří budou dále označováni jako R1, R2, R3, R4, R5. Pracovníci (zaměstnanci) dětského
domova budou mít označení Z1, Z2.
1. Spolupráce s neziskovými organizacemi
V této kategorii jsou uvedeny prvky, které z pohledu respondentů označují,
zda a v jakém rozsahu neziskové organizace spolupracují s dětským domovem, ve kterém
probíhalo šetření.
Tato kategorie je tvořena kódy „množství neziskových organizací“ a „četnost návštěv“.
Všichni respondenti se shodli, že návštěvy neziskových organizací a činnosti,
které v dětském domově nabízejí, jsou velmi častým jevem. Jak vypověděla ředitelka
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dětského domova: „Neziskové organizace za námi dojíždějí velmi často, je to téměř
na denním pořádku.“.
Z většiny výpovědí vyplynulo, že s dětským domovem spolupracuje velké množství
neziskových organizací, které pomáhají v různých oblastech. Mladí lidé z dětského
domova všichni uvedli, že je v domově navštěvuje nebo navštěvovalo několik zástupců
neziskových organizací, kteří se chtěli s dětmi seznámit a nějakým způsobem se zapojit
do chodu dětského domova. Například R1 uvedla: „Do děcáku dojíždí hodně lidí, často
někdo z nich i pravidelně.“. R3 uvedl, že mu v dětském domově „byla nabízena spousta
programů a činností, kterých se mohl zúčastnit, kdyby chtěl“.
Podle všech respondentů je četnost návštěv neziskových organizací vcelku vysoká.
Ředitelka zařízení uvedla, že „telefonáty a e-maily zástupců neziskových organizací vyřizuje
téměř denně a zástupkyně zařazuje do týdenního plánu jejich návštěvy na téměř každý den“.
Vychovatelka s nadsázkou vypověděla: „Návštěvy lektorů nebo dobrovolníků z neziskových
organizací mě velmi často donutí změnit moje přípravy na naplánovaný den a zařadit
do programu aktivitu nebo akci, kterou si připravili.“. Ředitelka s vychovatelkou se také
shodly, že několikrát do týdně dojíždějí někteří zástupci různých neziskových organizací.
R2 uvedl, že „děti mají možnost na půdě dětského domova téměř každý den chodit na nějaký
kroužek nebo jinou aktivitu, se kterou pomáhají zástupci některé organizace“. R4, který je
aktuálně zpět v rodině, vypověděl, že měl „minimálně jednou týdně šanci chodit
na doučování a jinak se v tom týdnu vždycky našlo ještě něco dalšího“.
2. Zaměření činností neziskových organizací
Podle výpovědi respondentů přicházejí neziskové organizace s různými aktivitami
a jejich činnosti jsou rozmanité. Dětskému domovu nabízejí pestrou škálu aktivit. Proto je
tato kategorie rozdělena do subkategorií zážitky, sponzorování, vzdělávání a osobní rozvoj,
příprava na samostatný život a individuální pomoc.
Zážitky
Zážitky jsou důležitou součástí nabídky neziskových organizací. Tyto organizace
nabízejí celou řadu různých zážitků. Proto je tato subkategorie sycena kódy „výlety“, „hry“,
„tábory a pobyty“, „divadelní představní“.
Častým účelem návštěv je podle respondentů výlet se zástupci organizací. Z1: „Největší
radost mají děti z výletů například s Přírodní školou.“. Z2: „Mně osobně připadá, že nejvíc
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si děti užívají a těší se, když vědí, že je čeká výlet. Nejčastěji přijíždí za tím účelem Přírodní
škola, která se někdy připojí, když plánujeme výlet my, ale nejčastěji přijíždějí, aby dětem
vymysleli program na odpoledne nebo na celý den a jde se s nimi na pěší výlet. Jindy nás
zase jiné organizace zvou na dětské dny do aquaparku, zábavného parku Mirákulum
nebo třeba do cirkusu.“. R4 uvedl, že „nejzábavnější akce byly výlety s Přírodní školou“.
Ostatní respondenti rovněž souhlasili s tím, že výlety jsou nejčastější důvod návštěv
neziskových organizací a zároveň jedním z těch nejpříjemnějších důvodů.
Mezi zážitky respondenti také uváděli nejrůznější hry. R2: „Dřív mě hodně bavilo, když
přijela Přírodní škola na odpoledne a hráli jsme nějaký hry. Oni si to vždycky připravili,
takže pokaždý náš čekalo něco novýho, nikdy nezklamali a samozřejmě vždycky zařadili naší
oblíbenou šátkovanou. Dodnes tam jezdí a vždycky jsem se s nima rád viděl.“. Za dětmi
z dětského domova dojíždějí na návštěvy za účelem her také jiné organizace, než je Přírodní
škola. Mezi ty patří například organizace Opři se nebo Chance 4 Children. Jejich zástupci
s dětmi rádi tráví čas a hrají si s nimi. R5: „Já vim, že do domova dojíždělo hodně lidí,
a často tam jezdili, jenom aby si s dětma hráli. Moc ale nevim, co hráli, na konci mého
pobytu už jsem se takovejch akcí neúčastnila.“. Podobně odpověděla i R1, která uvedla, že:
„si hrajou s dětma“, ale sama se takových návštěv neúčastní.
Důležitými zážitky jsou pro děti z dětského domova také tábory a pobyty. Z1: „Děti
potřebují alespoň o prázdninách odjet mimo dětský domov a podívat se někam jinam. Hlavně
ti, kteří nemají ani možnost jet k někomu z rodiny nebo z hostitelské rodiny. Proto je pro nás
důležitá podpora organizace Chance 4 Children, díky které se dva chlapci podívali do Itálie
a organizace Čtyřlístek, která realizuje příměstský tábor Prales a již druhým rokem našim
dětem umožňuje se tohoto tábora účastnit.“. Výpověď vychovatelky koresponduje
s výpovědí ředitelky zařízení. Podle ní „je důležité, aby děti odjely mimo domov alespoň na
jeden týden během prázdnin“. Tábory a pobyty využívají rády i děti z domova. R1: „Každý
léto chci odjet aspoň na jeden tábor, abych nemusela celý prázdniny strávit v děcáku.“. R3
a R5 se shodli, že nabídky táborů a pobytů využívali hlavně, když byli menší, ale po
osmnáctém roce věku je tato nabídka již příliš nelákala. R3: „Jako mladší jsem vždycky chtěl
na co nejvíc táborů přes léto, abych se podíval taky někam jinam, než jen strávit léto
v děcáku nebo na výletech s tetama. Chtěl jsem taky poznat nový lidi, najít si kámoše.“. R5
uvedla: „Mě tábory vlastně nikdy moc nebavily, ale jako menší jsem tam stejně chtěla jet
a i tety nás přihlašovaly, abychom přes léto mohli vypadnout z děcáku.“. Respondent č. 4
uvedl konkrétní příklad z minulého léta: „Já jsem loni v létě jezdil na příměstský tábor
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Prales. Paní lektorka k nám dojížděla na kroužek keramiky a dokázala zařídit, abychom se
mohli zúčastnit i tábora, jezdilo nás tam asi pět na první turnus, na kterym jsem byl já.“.
Tento respondent má rovněž zkušenost z minulého léta, kdy se díky Chance 4 Children
podíval do Itálie: „Loni v létě jsem taky byl na okružní plavbě kolem Itálie. Nějaká nadace
to zaplatila mně, a ještě jednomu kamarádovi z děcáku. Bylo to spolu s onkologicky
nemocnejma dětma.“.
Dalším zážitkem, které pro děti realizují neziskové organizace, konkrétně Múzy dětem,
jsou divadelní představení. R2: „Občas se v domově objevil někdo, kdo přijel zahrát
divadlo.“. Podobně odpovídal i R4: „Někdy tam bývaly v pátek odpoledne nebo o víkendu
skupinky herců, který přijely zahrát divadlo. Nevim ale, jaký to je, většinou to bývalo jenom
pro malý děti.“. Respondentka č. 1, která stále v domově setrvává, vzpomínala takto: „Když
jsem byla o něco mladší, hodně zábavný byly divadla, který nám tu hráli.“ Vychovatelka
vypověděla, že „děti baví každá návštěva a jsou rády za každou akci, která proběhne
na půdě domova“. Dodala, že „divadlo, se kterým jezdí Múzy dětem, je vždy zábavné,
a i trochu poučné a užívají si to hlavně menší děti. Ty větší na představení většinou
nedostaneme a rozhodně je nenutíme.“.
Sponzorování
Neziskové organizace velmi často pomáhají ve finanční a materiální rovině.
Tato subkategorie je tedy sycena kódy „finanční podpora“ a „materiální pomoc“.
Ředitelka zařízení vypověděla, že velkou část zájmových kroužků nebo vzdělávání dětí
finančně podporují právě neziskové organizace. Z1: „Finanční podpora neziskových
organizací představuje velkou úlevu pro náš rozpočet. Kroužky dětí jsou často nákladnou
záležitostí“. Doplnila, že „organizace Chance 4 Children a Nadace Terezy Maxové finančně
přispívají na vzdělávání a zájmovou činnost svěřenců dětského domova“. Dále dodala:
„Nadace Terezy Maxové nám rovněž přispívá velkou částkou peněz na individuální
psychoterapii dětí. To je velmi nákladná záležitost a naše děti tuto pomoc potřebují, takže
finanční podporu této nadace rozhodně vždy uvítáme.“. Vychovatelka uvedla: „Jsem ráda,
že se neziskovky účastní i finančně. Děti chtějí navštěvovat velké množství kroužků, někteří
mají téměř každý den něco. Neumím si představit, že by jim to bylo bez podpory neziskovek
umožněno, protože by se na to určitě nenašly peníze.“. S tím souhlasí také děti z domova.
R2 a R4 se shodli, že kdykoliv požádali, zda by mohli navštěvovat některé ze zájmových
kroužků, téměř vždy jim bylo vyhověno. R2: „Já si vzpomínám, že jsem za dobu svého
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pobytu chodil na neuvěřitelný množství kroužků. Je fakt, že když mě něco nebavilo, musel
jsem chodit vždy aspoň do konce pololetí, protože to bylo zaplacený, ale vždycky mi vyšli
všichni vstříc. Chodil jsem na fotbal, na lukostřelbu, zkoušel jsem i šachy. Vždycky se našel
někdo, kdo by to zaplatil a já tam mohl chodit.“. R4: „Já jsem chodil na všechno možný.
Učil jsem se hrát na kytaru, na piano, na flétnu. Chodil jsem taky na šachy a na ping-pong.
Vždycky se někde našly finance, abych tam mohl chodit.“. Ve stejném duchu reagovala
i respondentka č.1: „Za náma vždycky jezdilo dost lidí, vlastně se snažej hodně pomáhat
dětem z děcáků. Když to nejsou zážitky, většinou pomáhaj finančně a něco platěj.“ R3 také
viděl finanční podporu jako velké pozitivum v činnosti neziskových organizací v dětském
domově: „Velký plus těch lidí, co nás navštěvujou nebo nějak pomáhaj je, že nám zaplatěj
spoustu věcí. Na některý místa bych se určitě sám nepodival, nejezdil bych na tolik táborů,
nechodil na kroužky nebo některý věci bych si nekoupil.“
Neziskové organizace v dětském domově pomáhají i věcně. Jejich materiální pomoc
spočívá v poskytování vánočních dárků pro děti nebo také občas přivážejí dětem značkové
oblečení. Z1: „Organizace Chance 4 Children nám čas od času přispěje i ve věcné formě.
Dovážejí nám například značkové oblečení pro děti.“. S tím koresponduje i výpověď
vychovatelky: „Některá organizace dětem poskytuje značkové oblečení, které my jim
nekupujeme. Přijde nám to zbytečné. Takže se občas u dětí objeví „lepší kousky“, se kterými
se pak rádi ukazují a chlubí se jimi.“. Z1 ještě dodala, že materiální pomoc spočívá také
v získávání vánočních dárků pro děti. Z1: „Organizace, sponzoři nebo někteří dobrovolníci
nám také pomáhají před Vánoci. Děti si píšou společně s vychovateli seznam dárku, které
by si přály. Mým úkolem potom je tyto seznamy projít a obrátit se na správné lidi s prosbou,
aby tyto dárky zafinancovali.“. Všichni respondenti (R1-R5) se shodli, že když si přáli
k Vánocům nějaké dárky, téměř vždy je dostali. Například R3 uvedl: „Pokud jsem
si k Vánocům nepřál nějakou blbost nebo opravdu drahou věc, vždycky jsem dostal, co jsem
chtěl.“. Tuto materiální pomoc si pochvalovala i respondentka č. 1: „Super je, že nějaký lidi
nám sem vozej značkový oblečení, já na to nemám a tety nám to nekupujou.
Nebo si to můžeme přát k Vánocům.“
Vzdělávání a osobní rozvoj
Pro všechny děti, nejen pro ty z dětských domovů, je důležité vzdělávání a jejich osobní
rozvoj. V této subkategorii se tedy vyskytují kódy „školní příprava“ a „zájmová činnost“.
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Vychovatelka vypověděla, že školní příprava zabere dětem ve všední den nejvíce času
z celého odpoledne. Z2: „Děti po svém příchodu ze školy mají chvíli volna, kdy chodí ven,
sledují televizi, někdy i hrají hry na počítači. Po svačině však nastává školní příprava, které
se musí věnovat každý všední den.“. Dodala: „Některé věci si já osobně ze školy už příliš
nepamatuju, nebo mně samotné příliš nešly. Proto ocením pomoc zástupců Přírodní školy
nebo Opři se, kteří dojíždějí za účelem doučování. Každá z těchto organizací jednou týdně.“.
Ředitelka uvedla: „Děti často potřebují pomoct se školní přípravou také od někoho jiného
než pouze od svých vychovatelů. Proto tady rádi uvítáme jakoukoli pomoc se školní
přípravou. Některé neziskové organizace dojíždějí přímo za účelem doučování. Jedna z nich
má stanovené děti, se kterými pracují. Druhá zase nabízí své služby těm dětem, které je
zrovna potřebují.“. Respondenti uvedli, že každý z nich se někdy doučování zúčastnil,
někteří tam chodit chtěli pravidelně, někteří pouze, když jim ve škole něco nešlo. R4: „Já
jsem chodil na doučování každý týden v úterý, paní se mnou vždy počítala a hodně mi
pomáhala. Díky ní jsem zvládl dokonce i referát, ze kterýho jsem měl velkou trému.“.
Respondentka č. 5 se naopak neúčastnila doučování s takovým nadšením jako R4. R5:
„Párkrát jsem na doučování šla, chtěla to teta, protože jsem měla blbý známky ve škole.“.
Doučování jako dobrovolnou činnost při potížích ve škole využívala i R1: „Občas jsem
s Přírodní školou šla i na doučko, když mi něco ve škole hodně nešlo. Oni to tam vedou super
lidi, tak to ani nebyla taková nuda tam chodit.“
Děti se však nerozvíjejí pouze učením. Důležitá je rovněž jejich podpora a rozvoj
v zájmové činnosti. Z1 a Z2 se shodly, že zájmová činnost je velmi důležitá část volného
času dětí a že se snaží děti v těchto aktivitách co nejvíce podporovat. Z1: „Děti zde mají
pestrou nabídku volnočasových aktivit, ze kterých si mohou vybírat. Jsou velmi podporovány
v zájmové činnosti jako možnosti trávení volného času. Většina z nich se účastní alespoň
jednoho zájmového kroužku.“. Ředitelka ještě dodala: „Kroužky dětí jsou často nákladnou
záležitostí. Bez podpory neziskových organizací bychom si ale nemohli dovolit tak velké
možnosti a některé děti, které navštěvují i tři nebo čtyři zájmové kroužky, by musely svůj
zájem omezit na jeden.“. Z2: „Já velice podporuji děti, aby si vybíraly zájmové činnosti
podle jejich záliby. Děti chtějí navštěvovat velké množství kroužků, někteří mají téměř každý
den něco. Většinou si samy najdou něco, co si chtějí vyzkoušet nebo čemu se věnovat.“.
Neziskové organizace ale nepomáhají pouze tak, že finančně podporují zájmové kroužky,
ale také přicházejí pracovníci těchto organizací, kteří nabízejí zájmovou činnost pro děti
bez nutnosti finančního příspěvku. Z1: „V současné době děti dochází na hru na kytaru
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a hudební kroužek, kterou vedou pracovníci organizace Chance 4 Children. V minulém
školním roce nám organizace IREAS zorganizovala pohybové hry pro děti předškolního
a mladšího školního věku přímo u nás v domově“. Nabídku zájmové činnosti využívali
i respondenti. R3: „Do kroužků jsem se ke konci moc nehrnul, měl jsem co dělat se školou.
Dřív jsem ale měl spoustu zájmů. Na sport jsem teda nikdy moc nebyl, ale zkusil jsem nějaký
hudební nástroje, který učili lidi z Chance 4 Children. Chvíli jsem chodil i na koně, ale nikdy
jsem u ničeho nevydržel.“. R4 také vyzkoušel některé zájmové činnosti nabízené
neziskovými organizacemi: „Já jsem chodil na všechno možný. Učil jsem se hrát na kytaru,
na piano, na flétnu. Chodil jsem taky na šachy a na ping-pong. Vždycky se někde našly
finance, abych tam mohl chodit. Kytaru a flétnu dokonce učil pán z Chance 4 Children.“.
Příprava na samostatný život
Příprava na samostatný život je nejdůležitějším úkolem pro děti vycházející z ústavní
výchovy do samostatného života. To, jak jsou nebo nejsou připravováni na odchod
z dětského domova, je velmi diskutovaným tématem. Tato subkategorie je sycena takovými
kódy, které se týkají přípravy mladých lidi z dětského domova na samostatný život.
Jsou to kódy „kurzy“, „nové pracovní činnosti“, „reálné situace“ a „navazování vztahů“.
Podle respondentů si nejvíce informací odnášejí z kurzů, které absolvovali během svého
pobytu v dětském domově. R1: „Účastnila jsem se kurzů, které pořádal Život nanečisto.
Byla to nejlepší a nejreálnější příprava na to, co mě čeká, až z děcáku odejdu.“
Respondentka č. 5 však vypověděla: „Účastnila jsem se spousty akcí, které nám někdo
nabídl. Něco mě vždycky bavilo, hlavně výlety a akce mimo děcák. Něco mě ale moc nebavilo
a nikdy jsem to moc neřešila. Většinou jsem tam šla proto, že mi řekla teta, že to mám zkusit.
Je ale fakt, že Život nanečisto byl fajn, tam jsme si jenom nepovídali, ale fakt jsme něco
dělali, snažili se nám toho ukázat co nejvíc a všechno to probíhalo jinak než jenom jako
nějaká přednáška, kterou stejně nikdo nevnímá.“. Vychovatelka uvedla: „Kurzy, hlavně ty
od Života nanečisto, byly vždycky to nejlepší, co se mohlo v rámci přípravy dětí na
samostatný život dětem nabídnout. Vždycky to byly kurzy, ze kterých se děti vracely nadšený.
Nejen že si tam našly přátele, ale hlavně se i něco naučily.“.
Dalším kódem, který spadá do této subkategorie, jsou nové pracovní činnosti. Nejde
pouze o ty, které se děti naučily během výše zmiňovaných kurzů, ale také na jiných akcích.
Z1: „Všechny aktivity, kterých se naše děti účastní, je nějakým způsobem posouvají, ukazují
jim něco nového. Důležité pro ně jsou mimo jiné i nové pracovní činnosti, ke kterým se
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v domově nemusí dostat.“. Ředitelka uvedla jako příklad nejen kurzy Života nanečisto,
ale také vícedenní akce organizace Opři se. Z1: „To, že se děti během kurzů Života nanečisto
učí novým věcem, jsem už říkala. Ale naše děti, hlavně teda chlapci, se účastní víkendových
výjezdů s Opři se. Víkendy tráví na hradě Hauenštějn, kolem kterého je vždy hodně práce.
Děti se tam tak učí novým věcem a poznávají nová místa.“. Vychovatelka: „Jeden chlapec
na mé skupině se účastnil víkendu na Hauenštějně a vrátil se nadšený. Říkal sice, že je to
celkem dřina, ale rád se tam vracel, podle jeho vyprávění se tam naučil spoustu nových
věcí.“. S tím korespondovaly i výpovědi chlapců, kteří se těchto akcí zúčastnili. R2: „Já jsem
na Hauenštějně byl asi pětkrát. Pokaždý se tam dělalo vlastně totéž, ale vždycky nás
překvapili něčím novým. Hrozně rád jsem tam jezdil. Vůbec mi nevadilo strávit víkend někde
pryč prací.“. R3 byl s víkendovým výjezdem také velmi spokojený: „Na hradě to bylo
vždycky super, učili jsme se tam spoustě věcem, byla to makačka, ale stálo to za to.“.
Velkým pozitivem všech kurzů, kterých se děti účastní, je, že se nastolují reálné
situace. R1: „Ráda jsem se účastnila kurzů od Života nanečisto, protože nám tam ukazovali,
co nás reálně čeká, měli jsme aspoň trochu šanci si to zkusit a nějak se na to postupně
připravovat. Ty kurzy už ale nejsou, místo toho je něco jinýho. Tam jsem byla jednou a už
tam nejezdim, to bylo naprosto o ničem.“. R2: „Já jsem byl na jednom cyklu Života
nanečisto, když jsem byl ještě v domově. Tam jsem se toho dost naučil, dozvěděl. Všechno
bylo naprosto reálný.“. Respondentka č. 5 uvedla, že o Životu nanečisto hodně slyšela,
ale nikdy se ho nezúčastnila. Dále uvedla: „Já jsem byla na setkáních s lidmi z Nadačního
fondu Veroniky Kašákový. Byla jsem i na pár setkáních přímo s ní. Oni vedli program
Restart. Docházeli za náma lidi od nich z nadace a povídali si s náma o našem budoucím
životě.“. Vychovatelka rovněž velmi kladně hodnotila kurzy Života nanečisto, naopak
vypověděla: „Děti také navštěvovala Veronika Kašáková a lidé od ní z nadačního fondu.
Tato setkání byla spíš taková povídání. I když někdy dětem příběhy otevřely oči, tak si z toho
nevzaly tolik, jako z reálných situací, které nabízel právě třeba Život nanečisto.“.
Pro děti z dětských domovů je veškerá pomoc neziskových organizací důležitá také
z důvodu navazování nových vztahů. Mnohdy takto děti mohou získat důležité kontakty
pro svůj budoucí samostatný život. Z2: „Děti často přicházejí z aktivit a kurzů neziskových
organizací nadšené. Občas to ale není proto, co se tam dozvěděly, ale spíš proto, že tam
narazí na nové lidi, naváží nové vztahy, ať už s jinými dětmi nebo s dospěláky.“. Výpověď
vychovatelky stvrzují také výpovědi respondentů R2 a R3. R2: „Já jsem se účastnil spousty
akcí, na hodně z nich jsem si našel kamarády, s některými z nich se stýkám dodnes. Poznal
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jsem nový lidi, se kterými pro mě bylo důležitý navázat nějaký vztah, a to včetně některých
dospělých. Pracovníci některých organizací mi pomohli po odchodu z domova, někteří se
dodnes zajímají, jak se mi daří a co dělám.“. R3: „Pro mě všechny akce byly nejvíc
o navazování kontaktů. Vlastně se mi to ale hodilo, když jsem odcházel z děcáku. Hodně lidí
mi pomohlo, kdo ví, jak bych bez nich skončil. Sám jsem si toho moc zařídit neuměl.“.
Individuální pomoc
Pro děti, které žijí v kolektivu, je velmi důležité, aby se jim někdo věnoval také
individuálně. Některé neziskové organizace řeší i tuto individuální pomoc nebo s ní
pomáhají. Tato subkategorie je tak sycena kódy „psychoterapeutická péče“ a „průvodci“.
Vzhledem k tomu, že děti v zařízeních ústavní výchovy pobývají relativně dlouhou
dobu a jejich život před příchodem do domova provázely různé, často nepříjemné události,
děti hojně potřebují využít psychoterapeutickou péči. Takto hovoří i ředitelka
a vychovatelka v dětském domově. Z1: „Všechny děti, které u nás jsou, si něčím v životě
prošly a potřebují o tom s někým mluvit.“. Z2 také uvádí: „Děti v domově často nemají s kým
mluvit o problémech, které je trápí. Nejblíže mají ke svým kmenovým vychovatelům,
ale někdy pro ně není jednoduché o svých trápeních mluvit ani s nimi.“. Některou z forem
psychoterapeutické péče využili všichni tři respondenti, muži. R2 a R3 během svého pobytu
v zařízení dojížděli do Dětského centra Paprsek, kde probíhala individuální psychoterapie.
R2: „Jednou za čtrnáct dní v úterý nás vozila teta do Paprsku, kde jsem měl možnost řešit
svoje problémy.“. Respondent č. 4 měl jiné zkušenosti: „Já jsem nedojížděl do Paprsku jako
někteří kluci z děcáku, ale chodil jsem na individuální psychoterapii k jedný tetě, která
dojížděla do děcáku. Fakt ale je, že jsem tam chodil jednou týdně, ale vydržel jsem to jenom
jedno pololetí, tý tetě jsem nějak moc nevěřil, měl jsem pocit, že mi moc nepomáhá.“.
R4 nebyl spokojen s individuální psychoterapií, proto mu bylo nabídnuto zapojit se do
programu Restart a účastnit se setkání s průvodci z Nadačního fondu Veroniky Kašákové.
R4: „O Veronice Kašákový už jsem slyšel, když mi paní ředitelka nabízela její program
a abych se zapojil. Chtěl jsem to zkusit, chtěl jsem mít někoho, komu bych se mohl svěřit
a nepatřil by přímo do děcáku. Paní průvodkyně mi hodně pomáhala, jezdila za mnou asi
jednou za měsíc a vždycky mi pomohla, s čím jsem potřeboval. Jakmile jsem ale odešel
k matce na dlouhodobou propustku, tak jsem o ní neslyšel.“. Toto vypověděl i přes to, že
v programu Restart je uvedeno, že průvodci by měli být se svými klienty v kontaktu ještě
nějakou dobu po odchodu dítěte do samostatného života. R5 měla také zkušenost s tímto
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nadačním fondem, uvedla: „Já jsem byla na setkáních s lidmi z Nadačního fondu Veroniky
Kašákový. Byla jsem i na pár setkáních přímo s ní. Oni vedli program Restart. Docházeli za
náma lidi od nich z nadace a povídali si s náma o našem budoucím životě. Moc mě to
nebavilo, bylo to takový povídání o dětech z jinejch domovů, kterým se buď povedlo odejít
z děcáku a bejt v pohodě, nebo dopadly špatně. Sice jsem se některým příběhům celkem
divila a řikala jsem si, že bych tak nechtěla dopadnout, ale nic jinýho mi to nedalo. Pak jsem
se asi dvakrát viděla s nějakou pani, která měla bejt moje průvodkyně, ale moc jsme si
nerozuměly, neměly jsme si o říct, tak jsme to ukončily.“.
3. Přínos činností neziskových organizací
Každý z respondentů má trochu jiné zkušenosti, než ten druhý a rovněž jejich názory
se mohou rozcházet. Tato kategorie tak sčítá tyto subkategorie: negativní reakce, pozitivní
reakce a obohacení.
Negativní reakce
Na různé činnosti neziskových organizací může být pohlíženo z různého úhlu.
Tato kategorie je tak sycena následujícími kódy: „zklamání“, „ztráta času“ a „nedůležitost“.
Děti se často zapojují do činností, programů nebo projektů s velkým očekáváním.
Jestliže tato očekávání nejsou uspokojena, účastníci těchto aktivit mohou být často
zklamaní. Podle vychovatelky je často náročné děti znovu motivovat, aby zkusily nějaký
další kurz nebo aktivitu, jestliže se předtím setkaly s neúspěchem. Z2: „Děti se většinou těší,
že si zkusí něco nového, že se něco dozví nebo naučí. Občas se ale stane, že je pro ně aktivita,
do které se zapojí naprosto nezajímavá a jsou zklamaní.“. Dodala: „Je potom těžké je
přesvědčit, aby tomu ještě daly šanci a rovnou to nezabalily.“. Dívka, která ještě setrvává
v domově (R1) vypověděla: „Já už se teď do ničeho nehrnu, zkusila jsem spoustu věcí a buď
to bylo naprosto o ničem, nebo naopak mi to hodně dalo, pomohlo a ten kurz pak skončil.
Právě teď jsem i celkem zklamaná z toho, co nám nabízej, není tam nic, co bych ještě neznala
a to, čím už jsem prošla, nechci znovu opakovat.“.
Většina dětí z domova, které byly osloveny, uvedly, že z nabídky neziskových
organizací, kterou využily, byla alespoň jedna aktivita pro ně ztráta času. R4: „Já jsem byl
fakt rád, že se mi někdo chce věnovat, proto jsem byl ze začátku celkem nadšenej z paní
průvodkyně, která za mnou dojížděla. Když ale přestala komunikovat a náš kontakt utichl,
jakmile jsem se dostal zpět k mamce, usoudil jsem, že to pro mě byla celkem ztráta času.
Za tu dobu, co za mnou jezdila, jsem se mohl zapojit do něčeho, co by třeba i vydrželo.
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Teď moc nemám na koho se obrátit.“. Ředitelka zařízení v tomto případě vypověděla: „Vždy
mě mrzí, když chci po dětech nějakou zpětnou vazbu ohledně aktivit, kterých se účastní
nebo projektů, do kterých se zapojí, a oni mi řeknou, že to pro ně byla ztráta času nebo že
už příště nikam nepojedou. Je to pak těžká úloha hlavně vychovatelů je znovu namotivovat,
aby děcka chtěla zkusit něco dalšího.“.
Nabídka neziskových organizací v rámci dětského domova, ve kterém probíhalo
šetření, je celkem široká. Proto se nabízí otázka důležitosti, respektive nedůležitosti
nabízených aktivit. Z1: „Snažíme se co nejvíce dětí zapojit alespoň do nějakých aktivit, které
nám nabízejí neziskovky. Jsme moc rádi, když je nemusíme nutit a přesvědčovat, ale když
přijdou samy, že by to chtěly zkusit. Nesmírně mě pak mrzí, když mi sdělí, že aktivita, které
se účastnily pro ně neměla vůbec žádný přínos. Připadá mi to potom, že je jejich činnost
naprosto nepodstatná.“. Ředitelka však ještě dodala: „Neříkám ale, že to tak je ve všech
případech. Děti si užívají některé aktivity, se kterými neziskovky přijdou, baví je to, pak jsou
ale i takové, které jsou pro ně o ničem.“. R5: „Něco mě vždycky bavilo, hlavně výlety a akce
mimo děcák. Někdy jsem ale byla na nějakym setkání nebo povídání, po kterým jsem si říkala,
proč jsem tam vlastně byla. A teda neměla jsem pocit, že by to bylo důležitý pro kohokoli
z dětí, který tam byly se mnou.“. Respondent č. 2 obhajoval spoustu aktivit, kterých se
účastnil, vychvaloval například činnost Opři se a Přírodní školy. Rovněž ale vypověděl:
„Některý aktivity byly fakt naprosto k ničemu, vůbec nic mi to nedalo.“.
Pozitivní reakce
Všechny neziskové organizace se snaží, aby činnosti, které realizují pro děti
z dětských domovů, byly kladně hodnoceny. Nejdůležitější jsou pro ně pozitivní reakce
jejich klientů a pozitivní zpětná vazba. Tato subkategorie obsahuje kódy „zábava“
a „obohacení“.
Ne veškeré aktivity, které nabízejí neziskové organizace pro děti z dětských domovů,
mají být pouze zábava, ale velké množství z nich takových má být, a je. Z1: „Zástupci
neziskových organizací často přijíždějí za účelem zážitků, ať už tomu jsou výlety, hry s dětmi,
divadelní představení nebo jiný druh zábavy.“. Takto hovoří ředitelka zařízení. Podobně
uvádí činnost neziskových organizací i vychovatelka: „Hned několik neziskovek dojíždí za
účelem pobavit děti, ať už to jsou divadelní představení, se kterými sem jezdí Múzy dětem,
nebo hry a výlety, které si pro děti připravuje Přírodní škola.“. Na tom se shodnou i děti
z dětského domova, které si mnoho takových aktivit samy zkusily a užily. R1: „Když jsem
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byla o něco mladší, hodně zábavný byly divadla, který nám tu hráli. Vždycky jsem se moc
těšila na návštěvy Přírodní školy, díky kterým jsem měla spoustu zážitků.“. R2 vypověděl:
„Během víkendových pobytů na hradě Hauenštejn nešlo jenom o dřinu, ale vždycky to byla
taky zábava.“. Vychovatelka také zmínila, že zážitky zprostředkované organizací Chance 4
Children byly pro děti rovněž vždy zábavné. Z2: „Ať už šlo o výlety do cirkusu nebo návštěvu
skupiny XindlX, děti si vždycky takové akce užívaly a užívají. Ihned po skončení akce se ptají,
kdy bude další.“.
Nejdůležitější otázkou ovšem pro děti z dětských domovů, vychovatele, vedení těchto
zařízení i samotné neziskové organizace vždy zůstává, zda energie, kterou vynakládají,
aby umožnili dětem všechny akce, není zbytečná, zda si děti z těchto akcí také něco odnesou
a zda jsou po akcích pořádaných neziskovými organizacemi, o něco obohaceni. Ředitelka
hovořila takto: „Pro mě je nejdůležitější, aby si děti z jakékoli akce, kterou jim organizace
nabídne, něco pozitivního odnesly.“. Respondenti byli vesměs pozitivně laděni. R1: „Musím
uznat, že některý aktivity, kterejch jsem se zúčastnila, byly fajn, některý mě dokonce
obohatily. Určitě jsem zažila něco novýho, podívala jsem se na nový místa, zkusila jsem nový
věci. Díky kurzům Života nanečisto jsem získala i reálnější pohled na svět“. V podobném
duchu mluvil i respondent č. 2: „Mně vyhovovalo, že jsem se nemusel účastnit všeho, co nám
někdo nabídnul. Zkusil jsem si různý věci, některý mi k ničemu nebyly, možná to byla i ztráta
času, něco mě na druhou stranu zase obohatilo. Poznal jsem nový lidi, se kterými pro mě
bylo důležitý navázat nějaký vztah, a to včetně některých dospělých. Pracovníci některých
organizací mi pomohli po odchodu z domova, někteří se dodnes zajímají, jak se mi daří a co
dělám. Naučil jsem se spoustu novejch věcí, hlavě třeba na tom hradě.“. R3 se rovněž cítil
zavázán některým lidem, které potkal v rámci výjezdů na hrad Hauenštejn. Také uvedl:
„I to doučování, na který jsem celkem nerad chodil, mi vlastně hodně pomohlo. Nevykašlal
jsem se na školu, nakonec jsem nemusel ani dělat reparát.“. S velkou pokorou hovořil
i respondent č. 4: „Já jsem vděčnej, že jsem si mohl užít spoustu věcí, her, akcí i výletů.
Neskutečnym zážitkem pro mě byla plavba, na který jsem byl díky Chance 4 Children a díky
tomu, že to bylo s dětma s rakovinou, hodně mě to obohatilo i do budoucna. Poznal jsem
nový lidi, nový osudy, otevřelo mi to oči. Můj pohled na svět začal bejt trochu reálnější. Jsem
vděčnej i proto, že nevim, jestli bych na takovej výlet někdy já sám měl peníze. Stejně je to
i třeba s dárkama na Vánoce. Kdybych byl u mámy, nikdy bych nedostal takový množství
drahejch věcí. Naučil jsem se jich vážit. A i přes to, že průvodkyně z programu Restart
ukončila kontakt, aspoň na chvíli jsem měl někoho, komu jsem se naučil věřit, komu jsem se
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mohl otevřít.“. Poslední respondentka (R5) vypověděla: „Já jsem rozhodně vděčná, že jsem
zažila spoustu věcí, který bych ve svý rodině rozhodně nezažila. Dostala jsem věci, na který
bych já sama nikdy neměla peníze. Některý akce mě i obohatily o zkušenosti. Taky jsem měla
pocit, že někam patřim.“.
4. Využití v praxi
Využití vědomostí a dovedností v praxi je velmi důležitým cílem činností, které
nabízejí neziskové organizace. Proto je tato kategorie sycena následujícími kódy: „hledání
zaměstnání“, „možnosti bydlení“, „navazování vztahů“ a „učení činnostem“.
Děti a mladí lidé z dětských domovů mají často problém při odchodu z dětského
domova hledat si zaměstnání a vstoupit na trh práce. Proto je důležité, aby děti byly
seznámeny s tím, jak si práci najít, ještě před odchodem z domova. Podle ředitelky zařízení
je toto jedním z cílů některých neziskových organizací. Z1: „Na kurzech Život nanečisto se
podle mých zkušeností zabývají i tím, jak si děti mají najít práci a jak si ji udržet. Stejně tak
je motivují, aby si hledali brigády již během svého pobytu v zařízení. O to se snažíme i my.
Je pravdou, že děti, kterým je nad patnáct let, často samy přicházejí s dotazem, zda by mohly
alespoň o prázdninách nebo o víkendech, na brigádu.“. S tím koresponduje i výpověď
vychovatelky: „Děti se na různých výjezdech učí mimo jiné i to, kde a jak si mají hledat
práci. Většina starších dětí, který tu máme, chtějí chodit na brigády, aby si mohly vydělat
nějaký koruny. Buď chtějí pomoc od nás, ale hodně často přijdou samy s tím, že si něco
našly.“. O hledání práce vypověděla respondentka č. 1 takto: „Já jsem si v šestnácti našla
brigádu. Doplňovala jsem zboží v obchodě. Pomohli mi s tim ale kámoši, pak jsem se jenom
zeptala tety a ředitelky, jestli tam můžu.“. R3 uvedl: „Já jsem začal chodit na brigádu až tak
v posledním roce, co jsem byl v děcáku. Nikdy se mi do práce moc nechtělo, nepotřeboval
jsem to. V děcáku mi koupili, co jsem chtěl, kapesný jsem taky dostal.“. Poté ale dodal:
„Na Hauenštejnu jsem se o tom ale hodně bavil s lektorem, ten mi pak pomohl najít
brigádu.“. Respondent č. 2 vypověděl: „Já jsem nikdy nepotřeboval pomoc od nějaký
organizace, abych si našel práci. Vždycky mi pomohli kámoši nebo táta.“.
Dalším důležitým krokem, který musí mladí lidé udělat, když odcházejí z dětského
domova, je najít si nějakou možnost bydlení. Stejně jako při hledání zaměstnání, neziskové
organizace děti informují i o tom, jaké mají možnosti bydlení po odchodu ze zařízení.
Ředitelka vypověděla: „Stejně jako s hledáním zaměstnání, je to i s hledáním bydlení.
Na kurzech je to často diskutované téma. I já i tety a strejdové s dětmi mluvíme o tom, kam
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můžou jít, pomáháme jim sehnat azylové domy, když nemohou jít k příbuzným.“. Dodala:
„Je pravda, že málokdy si samy dokážou zařídit, kam jít, pokud neodcházejí do rodiny.
Nepomáhá jim ani to, že se účastnily některého z kurzů, kde se to řeší.“. Respondenti mají
s hledáním bydlení různé zkušenosti. R2 uvedl: „Já jsem odcházel k tátovi, takže pro mě ten
odchod byl celkem jednoduchý. Předtím jsem u něj byl na dlouhodobý propustce, pak to
odklepl i soud. S nikym z neziskovek jsem odchod moc neřešil. Bavil jsem se třeba na hradě,
kam půjdu, ale víc nic.“. R1 zase vypověděla: „Já sice odcházim k bráchovi, ale kdyby ne,
asi bych zkusila azylák. Ptala jsem se na to i na tom Životu nanečisto a doporučili mi to.
Vlastně pak i ředitelka, než jsem jí řekla, že půjdu k bráchovi do Prahy.“. Respondent č. 3
příliš nesouhlasil s tím, že by mu neziskové organizace pomohly s hledáním bydlení. Podle
své výpovědi ani nevěděl, jaké má možnosti. R3: „Já jsem vůbec nevěděl, kam bych mohl
jít. Chtěl jsem do Prahy a najít si byt, ale nájmy byly hrozně drahý. Paní ředitelka mi zařídila
azylák, ale tam jsem si nedošel, takže jsem první dva dny neměl kde bejt. Obrátil jsem se ale
na lidi, který jsem poznal díky Hauenštejnu a ti mi pomohli najít si sdílenej pokoj v bytě
v Praze. Měl jsem štěstí.“.
Po odchodu z domova je pro mladé lidi důležité v samostatném životě navazovat pevné
a stabilní vztahy. Podle respondentů mělo velké množství akcí, které pořádaly neziskové
organizace, za výsledek navázání nových vztahů. R2 uvedl: „Já jsem se účastnil spousty
akcí, na hodně z nich jsem si našel kamarády, s některými z nich se stýkám dodnes. Poznal
jsem nový lidi, se kterými pro mě bylo důležitý navázat nějaký vztah, a to včetně dospělých.“.
Dále dodal: „Díky tomu, že jsem poznal hodně nových lidí, celkem jsem se otrkal a už se
nebojim začít se bavit s někym novym.“. Respondent č. 3 se také naučil navazovat kontakty,
což mu následně bylo k dobru. R3: „Pro mě všechny akce byly nejvíc o navazování kontaktů.
Vlastně se mi to ale hodilo, když jsem odcházel z děcáku. Hodně lidí mi pomohlo, kdo ví, jak
bych bez nich skončil. Sám jsem si toho moc zařídit neuměl.“. R4 měl s navazováním vztahů
vždy celkem problém. Díky návštěvám průvodkyně z Nadačního fondu Veroniky Kašákové
svůj ostych ale zvládl dostat pod kontrolu. R4: „A i přes to, že průvodkyně z programu
Restart ukončila kontakt, aspoň na chvíli jsem měl někoho, komu jsem se naučil věřit, komu
jsem se mohl otevřít.“. Vychovatelka s těmito odpověďmi souhlasila: „Je pravda, že děti,
které se účastnily výjezdů, byly ostřílenější, otrkanější. Bylo pro ně pak téměř samozřejmostí
navazovat nové vztahy.“.
V dětském domově i v rámci činností neziskových organizací, se děti učí novým
činnostem. Tyto činnosti pak mohou využít ve svém samostatném životě. Respondenti, kteří
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se účastnili pobytů na hradě Hauenštejn se shodli, že šlo o celkem náročné víkendy, kde se
ale učili zajímavým a novým věcem. R2: „Vůbec mi nevadilo strávit víkend někde pryč
prací.“. R3: „Na hradě to bylo vždycky super, učili jsme se tam spoustě věcem, byla to
makačka, ale stálo to za to.“. R1 uvedla: „Ráda jsem se účastnila kurzů od Života nanečisto,
protože nám tam ukazovali, co nás reálně čeká, měli jsme aspoň trochu šanci si to zkusit
a nějak se na to postupně připravovat. Naučila jsem se tam třeba, co obnáší starání se
o vlastní domácnost. Věděla jsem, kam bych mohla jít z domova a tak.“. Výpověď ředitelky
zařízení korespondovala se zkušenostmi dětí, které se účastnily aktivit, které nabízely
neziskové organizace. Z1: „Všechny aktivity, kterých se naše děti účastní, je nějakým
způsobem posouvají, ukazují jim něco nového. Důležité pro ně jsou mimo jiné i nové
pracovní činnosti, ke kterým se v domově nemusí dostat.“.
5.8

Výsledky výzkumu
V této části je nutné zodpovědět jednotlivé výzkumné otázky. Následně je uvedena

diskuse nad zvolenou problematikou.
VO č. 1: Jaké množství neziskových organizací pomáhá ve zvoleném dětském domově?
V rámci výzkumné otázky č. 1 bylo zjištěno, že s vybraným dětským domovem
spolupracuje celá řada neziskových organizací, včetně dobrovolníků. Návštěvy některé
z těchto organizací jsou velmi časté a týkají se spolupráce a pomoci v nejrůznějších
oblastech. Zástupci jednotlivých organizací, které dojíždějí za dětmi přímo do dětského
domova, jsou často již dlouholetými spolupracovníky a dá se tak říct, že se zapojují a podílejí
se na celém chodu dětského domova.
Dle výpovědí jednotlivých respondentů se neziskové organizace a jejich zástupci
ozývají nebo dojíždějí téměř denně. Zpravidla se jedná o plánované činnosti, někdy se ale
stane, že se ozvou nečekaně a vychovatelé jsou tak nuceni změnit své plány. Mezi pravidelné
činnosti patří kroužky nebo pomoc se školní přípravou dětí ve formě doučování.
VO č. 2: Na co jsou zaměřeny činnosti či projekty realizované neziskovými
organizacemi ve zvoleném dětském domově?
Z výzkumného šetření vyplynulo, že neziskové organizace se zaměřují na činnosti
různého typu. Nabízená škála aktivit je pestrá, jedná se o aktivity zážitkového charakteru,
finanční podporu činností dětí, zaměřují se také na vzdělávání a další rozvoj svěřenců
dětského domova, ale také na přípravu na samostatný život, který je čeká po odchodu
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z dětského domova. Díky neziskovým organizacím je možné nabídnout také individuální
pomoc jedincům, kteří to potřebují nebo kteří o to požádají.
Důležitou součástí nabídky neziskových organizací jsou dle výpovědi respondentů
zážitky pro děti z dětských domovů. Mezi takové patří výlety, které pořádá nejčastěji
Přírodní škola. Ta se také někdy připojuje k výletům, které organizují vychovatelé
z domova. V případě některých výletů se neziskové organizace nepodílí přímo, ale podílejí
se na finanční stránce věci.
Již zmíněná Přírodní škola rovněž dojíždí do domova za účelem zábavných
odpolední nebo víkendových dní v areálu nebo v blízkosti dětského domova. Vymýšlejí pro
děti program, hrají s nimi různé hry. Návštěvy této organizace jsou podle výpovědi
respondentů velmi oblíbené a vždy zdařilé. Za účelem her občas dojíždějí do domova
i zástupci organizací Opři se a Chance 4 Children. Z šetření vyplynulo, že takové aktivity
jsou oblíbené zpravidla u mladších dětí, starší jedinci se jich již nemusí nebo nechtějí
účastnit.
Z výzkumného šetření vyplynulo, že děti z dětského domova rády tráví prázdniny
mimo dětský domov a je dokonce žádoucí, aby se každý z nich během prázdnin někam
vydal. Pokud jim toto neumožňuje vlastní rodina či hostitelská rodina, velké množství z nich
o prázdninách jezdí na letní dětské tábory, příměstské tábory nebo na pobyty jiného typu.
Některé neziskové organizace se opět podílejí spíše finančně a platí dětem jejich pobyty.
Organizace Chance 4 Children dokonce v minulém létě zafinancovala dvěma chlapcům
z domova okružní plavbu kolem Itálie společně s onkologicky nemocnými dětmi.
Organizace Čtyřlístek zase realizuje příměstský tábor Prales a nabízí několika dětem
z domova, aby se ho také zúčastnily. Z výzkumného šetření ale vyplynulo, že takových
aktivit se nechce účastnit každý. Jedná se především o starší děti, které raději v létě chodí na
brigády a vydělávají si peníze.
V neposlední řadě respondenti hovořili o organizaci Múzy dětem, která do dětského
domova dojíždí za účelem divadelních představení. Z rozhovorů vyplynulo, že tato
organizace hraje divadlo především pro mladší děti. Jde převážně o zábavu, ale vždy se
v jejich představeních dá najít alespoň něco výchovně-vzdělávacího. O tento druh zábavy
většinou starší děti nejeví zájem.
Finanční nebo materiální podpora je nedílnou součástí činnosti neziskových
organizací. Bez takové podpory by děti měly mnohem méně možností. Organizace
v dětském domově finančně pomáhají s financováním jednotlivých zájmových kroužků
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nebo dalšího vzdělávání dětí. Jedná se především o organizace Chance 4 Children a Nadaci
Terezy Maxové. NTM se také finančně podílí na realizaci individuální psychoterapie pro
děti z dětského domova, která je velmi nákladná. Organizace C4C i jiné organizace, sponzoři
nebo dobrovolníci se také podílí na realizaci Vánoc pro děti. Konkrétněji řečeno, takoví
jedinci pomáhají shánět vánoční dárky a plnit tak dětem jejich, často i nákladná, přání. Mimo
to také přivážejí do domova značkové oblečení.
Organizace se na vzdělávání a rozvoji dětí nepodílejí pouze finančně. Například
Přírodní škola a Opři se každý týden dojíždějí za účelem doučování dětí a pomáhají jim
i s další školní přípravou. Důležitý je také rozvoj zájmové činnosti a trávení volného času.
Organizace Chance 4 Children tak nepomáhá se zájmovými kroužky pouze finančně. C4C
posílá lektory do domova, kteří zde vedou některé volnočasové aktivity, jako je například
hra na kytaru nebo kroužek hudební výchovy pro děti předškolního a mladšího školního
věku. Organizace IREAS realizovala v domově pohybové hry pro děti předškolního
a mladšího školního věku.
Děti z dětských domovů mají velmi často ztížený vstup do samostatného života.
Proto existují neziskové organizace, které se zaměřují na přípravu mladých lidí z dětských
domovů na jejich odchod a vstup do samostatného života. Z těchto organizací ve vybraném
dětském domově působí organizace Mimo domov s jejich projektem Život nanečisto,
organizace Opři se a Nadační fond Veroniky Kašákové.
Z šetření vyplynulo, že kurzy Život nanečisto bývají největší pomocí při
osamostatňování se dětí z domova. Respondenti kladně hodnotili, že jim kurz ukázal
reálnější pohled na okolní svět. Jednalo se o kurzy, které účastníkům zůstaly v paměti. Tyto
kurzy však byly pozastaveny a děti na ně již nemohou dojíždět. Mezi další významnou
organizaci, která pomáhá s přípravou na samostatný život, patří organizace Opři se. Díky té
se účastníci víkendových pobytů na hradě Hauenštejn naučili spoustě nových věcí. Mimo to
pracovníci této organizace také často navázali kontakt s dětmi z dětského domova a zajímali
se o ně i po jejich odchodu ze zařízení a nabízeli jim svou pomoc.
Na základě realizovaného výzkumu lze říct, že Nadační fond Veroniky Kašákové
pomáhá dětem s přípravou na samostatný život velmi střídmě. Účastníkům sezení
s pracovníky tohoto nadačního fondu nebývají setkání přínosné. V rámci projektu Restart by
měli pomáhat mladým lidem z dětského domova usnadnit jejich vstup do života. Pracovnice
však dle výpovědi jednoho z respondentů ukončila kontakt, jakmile chlapec odešel na
dlouhodobou propustku zpět do rodiny.
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VO č.3: Jsou pro děti ze zvoleného dětského domova činnosti neziskových organizací
přínosné?
V rámci výzkumné otázky č. 3 bylo zjištěno, že činnost neziskových organizací je
vnímána různě. Někteří respondenti reagovali pozitivně, někteří zase negativně. Velmi
záleželo na druhu činnosti, která v domově probíhala. Někteří respondenti se některými
činnostmi cítili i obohaceni.
Z negativních reakcí se ve výpovědích respondentů často objevoval pocit zklamání.
Poté, co si takový pocit zakusí děti z dětského domova je podle výpovědi personálu často
složité je znovu motivovat, aby vyzkoušely nějakou další činnost nebo program, kterou
neziskové organizace nabízejí. Z výpovědí mladých lidí z dětského domova vyplynulo,
že alespoň jedna aktivita, kterou si vyzkoušely, pro ně byla ztráta času. Objevoval se rovněž
pocit respondentů, že některé z aktivit, kterých se účastnily, pro ně byly vcelku nedůležité
a bez jakéhokoli přínosu pro osobní rozvoj.
V domově se ale rovněž objevovaly činnosti neziskových organizací, které se setkaly
s úspěchem a pozitivním ohlasem. Některé organizace, konkrétně Přírodní škola, Múzy
dětem, Opři se nebo Chance 4 Children, dojíždějí za dětmi, aby je pobavily
nebo zprostředkovávají aktivity, které děti baví. Poskytují jim zážitky různého charakteru.
U dětí z dětských domovů je ale často složitý vstup do samostatného života, a proto
se některé organizace zabývají také touto problematikou. Nabízejí aktivity, které by těmto
dětem mohly vstup do života usnadnit. Organizace se snaží, aby děti byly jejich aktivitami
obohaceny. Děti díky takovým aktivitám poznávají nové věci, nové činnosti nebo nová
místa. Jiné jim zase nabízejí reálnější pohled na svět a pomoc při začlenění do okolního
světa, který je čeká po odchodu z domova. Některé projekty jim zase pomáhají získávat nové
zkušenosti a díky aktivitám rovněž získávají i důležité kontakty nebo se jim podaří navázat
vztahy, které mohou být trvalejšího charakteru a mohou vydržet i po odchodu dětí z domova.
VO č.4: Dokážou mladí lidé, kteří opustili dětský domov, využít poznatky a zkušenosti
získané z činností neziskových organizací v praxi?
Pro neziskové organizace je velmi důležité, aby se děti díky jejich činnostem lépe
orientovaly ve světě a měly tak snadnější vstup do samostatného života a na trh práce. Podle
výpovědi respondentů v dětském domově působí organizace, které jim předávají vědomosti
a dovednosti takové, které si děti uchovají a následně jim ulehčí samostatné žití. Velkým
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problémem po odchodu z domova je schopnost takových jedinců najít si práci. Konkrétně
kurzy Život nanečisto jsou podle respondentů nejlepším startovacím můstkem pro děti
z domovů. Během pobytu v domově si dokážou zajistit přivýdělek. Podle výpovědi svěřenců
dětského domova, jsou děti podporovány v hledání brigády alespoň během léta, kdy mají
prázdniny. Jeden respondent však uvedl, že se o hledání přivýdělku příliš nesnažil, protože
v domově byl kompletně zaopatřen, nic mu nescházelo a peníze navíc tak nepotřeboval.
S hledáním práce souvisí také hledání bydlení. Díky neziskovým organizacím, ale
rovněž díky pracovníkům domova, děti mají celkem přehled o tom, kam se mohou po
odchodu z domova vydat, ale podle ředitelky domova většinou nejsou schopny si přímo
bydlení zařídit. Nezisková organizace realizující kurzy Život nanečisto dětem ukazuje, kam
se mohou z domova vydat, ale s umístěním jim nepomáhají. V jednom případě s bydlením
pomohl zástupce organizace Opři se, který pomohl respondentovi najít vhodné a dostupné
bydlení.
Děti z dětských domovů rovněž díky aktivitám neziskových organizací poznávají
nové lidi a učí se navazovat vztahy s lidmi mimo dětský domov. Téměř všichni respondenti
z dětského domova uvedli, že pro ně v osobním životě bylo a je jednodušší navazovat nové
kontakty a udržet pevnější a stabilnější vztahy právě díky tomu, že během svého pobytu
v domově a aktivitám organizací, poznali velké množství nových lidí a učili se tak, jak se
otevřít a začít důvěřovat lidem ve svém okolí.
Během některých aktivit bylo zásadní, aby se děti zapojily i do takových činností,
které byly například fyzicky náročné. Poznávaly také činnosti, ke kterým se v domově příliš
nedostaly a byly pro ně tak nové. Když poté odcházejí z domova, vědí například, co vše je
potřeba, aby se dokázaly postarat o vlastní domácnost nebo jak mohou některé věci opravit
a podobně.
5.9

Diskuse
Výsledky výzkumného šetření v této části práce srovnávám s poznatky z jiných

výzkumů, které byly uvedeny v první kapitole teoretické části.
Agentura Ipsos, dospěla k tomu, že problémem děti z dětských domovů je nedostatek
informací a finanční gramotnost. S tím koresponduje i výpověď některých respondentů.
Jeden z respondentů, kterých jsem se dotazovala, uvedl, že nebýt vztahů, které se mu
podařilo navázat během pobytu v DD a výjezdů s některými NO, by nebyl schopen si sám
zařídit důležité věci po odchodu z domova. Výzkum agentury také poukázal na to, že děti
v domově příliš neví o existenci neziskových organizací a jejich službách. Toto tvrzení
68

nekoresponduje s mými zjištěními. Respondenti byli schopni se orientovat a hovořit
o činnosti neziskových organizací v dětském domově, ve kterém probíhalo šetření a tyto
činnosti zhodnotit. Z výzkumu agentury rovněž vyplývá, že příprava na samostatný život
dětí z dětského domova není dostatečná. S tím korespondují i výsledky mého výzkumu.
Neziskové organizace se zabývají spíše činnostmi zážitkového charakteru než přípravou na
odchod ze zařízení.
Šafářová (2012) v diplomové práci dospěla k výsledku, že do činnosti dětských
domovů se zapojuje velké množství neziskových organizací. S tím korespondují i výsledky
výzkumu realizovaného mnou. Taktéž souhlasím s tvrzením, že je potřeba zkvalitnit
komunikaci mezi neziskovými organizacemi a veřejností, protože veřejnost velmi často
nezná činnost neziskových organizací, a tím spíš v dětských domovech.
Limity této práce spatřuji v relativně nízkém počtu respondentů, který jsem oslovila
pro účely výzkumu. Pro výzkumné šetření jsem vybrala mladé lidi, kteří již dětský domov
opustili, ale pouze jednu respondentku, která v domově stále setrvává. Pro další výzkum by
z mého pohledu bylo zajímavé zaměřit se na počty dětí, které úspěšně vstoupí do
samostatného života. Zajímavé by také mohly být zprávy neziskových organizací uvádějící
počty případů, kdy a jak skutečně pomohly dětem z dětských domovů.
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Závěr
V diplomové práci jsem se zabývala činností neziskového sektoru v České republice
a jeho rolí v realizaci aktivit pro děti a mládež z dětských domovů. Tato problematika je
aktuálním tématem, které se objevuje v médiích.
Cílem práce bylo zjistit, zda s vybraným dětským domovem spolupracují některé
neziskové organizace, a pokud ano, které konkrétně a jaké nabízejí činnosti či programy pro
cílovou skupinu klientů. Dále bylo cílem zjistit, zda jsou tyto činnosti a programy
neziskových organizací pro cílovou skupinu přínosné, a pokud ano, v čem konkrétně vidí
přínos mladí lidé z dětských domovů, ředitelka zařízení a vychovatelka působící v domově.
Práce byla rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce bylo téma
ukotveno na základě odborné literatury a dokumentů týkajících se konkrétního dětského
domova a neziskových organizací, které v domově působí.
V první kapitole byly zmíněny výzkumy realizované na zkoumané téma. Dále byla
definována ústavní výchova v České republice, byl vymezen legislativní rámec této
problematiky a definována zařízení pro výkon ústavní výchovy. Součástí byla také základní
charakteristika vybraného dětského domova. Práce se také zabývala problematikou dětí,
které jsou dlouhodobě vychovávány v dětských domovech, problémy, se kterými se potýkají
při odchodu z dětského domova a jejich sociální prognózou. V neposlední řadě byl
definován neziskový sektor v České republice a uvedeny jednotlivé typy neziskových
organizací. Rovněž byly charakterizovány jednotlivé neziskové organizace, které
spolupracují s vybraným dětských domovem.
Zpracování teoretické části sloužilo jako podklad pro část empirickou. V empirické
části byl realizován výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Z toho se jednalo
o jednu respondentku, která stále setrvává v dětském domově, čtyři respondenty, kteří již
dětský domov opustili, ředitelku zařízení a vychovatelku působící v dětském domově.
Získání dat pomocí rozhovorů bylo správné, protože mnohdy docházelo ze strany
respondentů k upřesňování informací. Ke zjištění informací napomohly stanovené
výzkumné otázky, které zjišťovaly, jaké množství neziskových organizací pomáhá
ve zvoleném dětském domově, na co jsou zaměřeny jejich činnosti či projekty, zda jsou tyto
aktivity pro děti z DD přínosné a jestli děti dokážou využít získané poznatky v praxi.
Na všechny položené otázky se mi podařilo získat odpovědi a splnit tím cíl práce.
Rozhovory s vybranými respondenty dokládají, že s dětským domovem spolupracuje
velké množství neziskových organizací, včetně dobrovolníků. Konkrétně se jedná
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o organizace Múzy dětem, z.s., Mimo domov, o.s., Opři se, z.s., Nadace Terezy Maxové,
Nadační fond Veroniky Kašákové, Chance 4 Children, Soukromé reálné gymnázium
Přírodní škola, IREAS, o.p.s., Klub dětí a mládeže Čtyřlístek a Dětské centrum Paprsek.
Zástupci organizací nebo dobrovolníci se v domově objevují každý týden, dokonce
několikrát do týdne, a to za různými účely. Některé aktivity probíhají pravidelně, jiné jsou
spíše nárazovou aktivitou. Některé neziskové organizace jsou dokonce dlouholetými
spolupracovníky.
Činnosti neziskových organizací, které působí ve zvoleném dětském domově, jsou
velmi různorodé. Mnohé organizace pomáhají hlavně finančně a přispívají dětskému
domovu různými částkami nebo věcnými dary. Jiné se zaměřují na vzdělávání nebo
zájmovou činnost dětí, případně jejich individuální rozvoj. Konkrétněji v dětském domově
nabízejí doučování pro děti, realizují některé zájmové kroužky nebo na ně finančně přispívají
nebo přispívají na individuální psychoterapii pro děti. Nejčastěji se neziskové organizace
věnují aktivitám zážitkového charakteru, mezi které patří výlety, hry, tábory a pobyty nebo
kulturní aktivity, jako divadelní představení pro děti. Nejméně aktivit je realizováno za
účelem přípravy na samostatný život a vstup na trh práce. Tyto aktivity by naopak měly být
zastoupeny nejvíce, protože odchod z dětského domova a osamostatnění je často pro děti
z dětských domovů velmi problematické.
Na otázku přínosu aktivit, které nabízejí neziskové organizace, je pohlíženo různě.
Objevily se jak pozitivní, tak negativní reakce. Vždy záleželo na druhu činnosti. Někteří
respondenti byli zklamáni z aktivit, které je měly připravovat na odchod z dětského domova,
jiní se naopak cítili obohaceni o takovou zkušenost. Pozitivní ohlasy byly zaznamenány na
kurzy Život nanečisto a víkendové pobyty s Opři se. Negativně respondenti hodnotili projekt
Restart Nadačního fondu Veroniky Kašákové. Dle zkušenosti jednoho z respondentů tento
nadační fond nedodržel stanovené cíle a předčasně ukončil svou spolupráci. Jiní respondenti,
kteří se tohoto projektu zúčastnili, nepocítili žádný přínos ze setkání s členy NFVK. Velmi
pozitivně byly hodnoceny veškeré aktivity zážitkového charakteru. Velkým přínosem
nejrůznějších činností, které neziskové organizace realizují, je navázání nových vztahů mezi
dětmi z dětského domova a lidmi z okolního světa. Ti jim často mohou pomoci v případě
nouze. Například hledání bydlení ale spíše závisí na informacích, které poskytnou dětem
vychovatelé nebo vedení dětského domova. Neziskové organizace jim také ukážou
možnosti, které mají, ale děti většinou nejsou schopny si samy bydlení zařídit. V případě
zaměstnání jsou děti podporovány již během pobytu v domově, aby si hledaly přivýdělek,
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nejde tak o činnost některé z neziskových organizací, které v domově působí. Jeden
respondent však uvedl, že díky tomu, že byl v domově vždy zaopatřen, neměl důvod shánět
si přivýdělek. Záleží tedy hlavně na konkrétním jedinci a na jeho pohledu na svět.
Vědomosti a dovednosti, které děti získají na činnostech neziskových organizací, by
měly uchovat, aby je mohly využít ve chvíli, kdy mají opustit dětský domov. Ty by jim
mohly později usnadnit samostatné žití. Díky některým činnostem je podle respondentů
jednodušší najít si práci, bydlení nebo se starat o vlastní domácnost, často ale nejsou schopni
si tyto věci sami zařídit, a s tím už neziskové organizace nepomáhají. Pro děti z dětských
domovů není tolik náročné navazovat nové vztahy po odchodu z dětského domova, protože
se účastní velkého množství aktivit, realizovaných nejen neziskovými organizacemi, díky
kterým umí navázat kontakt s novými lidmi. Problémem je pro ně takový vztah udržet
a učinit stabilním. Takovou problematikou se zabývá například projekt Život nanečisto.
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Příloha č. 1: Otázky k polostrukturovanému rozhovoru s mladými lidmi
z dětského domova
Množství neziskových organizací spolupracujících s DD
1. Dojíždí nebo dochází za vámi do dětského domova nějaká nezisková organizace?
2. Kolik různých organizací do domova dojíždí/dochází?
3. Jak často vás navštěvuje někdo z neziskových organizací?
Zaměření činností NO
1. Jaké činnosti vám neziskové organizace nabízejí?
2. Účastníš se některých aktivit?
3. Účastnil(a) ses něčeho v minulosti?
Přínos činností NO
1. Zažil(a) jsi z nabídky neziskových organizací něco, co tě bavilo?
2. Zažil(a) jsi naopak něco, co tě nebavilo, nebo co bys hodnotil(a) negativně?
3. Setkal(a) ses s nějakou aktivitou, která tě nějakým způsobem obohatila?
4. Pomáhají neziskové organizace ještě nějak, než jsi uvedl(a)?
Využití poznatků z činností NO v praxi
1. Pomohly ti některé aktivity neziskových organizací v osobním životě?
2. Používáš něco, co ses naučil(a)?
3. Víš, jak by sis sehnal(a) bydlení?
4. Víš, jak by sis sehnal(a) práci?

II

Příloha č. 2: Ukázka polostrukturovaného rozhovoru
Respondent č.1 - Dívka, 18 let, ústavní výchova prodloužena do ukončení studia
Začátek rozhovoru je redukován. Jednalo se pouze o uvítání a souhlas s nahráváním
rozhovoru a podepisování informovaného souhlasu.
…
Jak dlouho jsi v dětském domově?
Teď v zimě to bylo 8 let.
To je dlouhá doba, a proč tady jsi, jaké jsou důvody, jestli ti teda nevadí o tom mluvit?
Ne, v pohodě. Já bych neměla u koho bejt. Tátu vůbec neznám, máma o něm nikdy nemluvila,
no a ta je teď ve vězení. Několikrát jsem se jí ptala, proč tam je, protože mi občas napíše dopis,
asi to tam má povinný, ale nikdy na to přímo neodpověděla. Vlastně pořád jenom slibuje, jak
už se polepší a jak se mi pak bude věnovat, až jí pustěj a jak všechno dožene.
A nenapadlo tě někdy jet za ní na návštěvu?
To víš, že napadlo, ale asi se s ní nechci vidět. Byly by to jenom sliby a tak nějak jí pořád
nemůžu odpustit, že se na mě vykašlala.
Tak to je pochopitelný. A nikoho jiného z rodiny nemáš?
Nedávno jsem se konečně díky naší sociálce a Facebooku našla s bráchou, občas se potkáváme,
někdy se scházíme o víkendech, jinak si píšem.
Tak to ti moc přeju a doufám, že to dobře dopadne a budete si blízcí. A tobě už tedy bylo
18, viď? Jak to, že jsi ještě v domově? Plánuješ tu zůstat a studovat nebo jakou máš teď
představu o svém budoucím životě?
No já už sem chtěla odejít, nechci tady bejt, teď v dubnu mi bude 18, ale nakonec mi prodloužili
ústavku, abych dodělala školu. Vůbec sem to nečekala, vlastně mi to dost vadí, nechci tady už
bejt.
Tak to je mi líto, že seš tu teď tolik nespokojená, ale určitě to řešíš se svojí tetou
a kurátorkou a naší sociální pracovnicí a půjde se nějak domluvit.
Jojo, řešíme to.
A kde ty jsi teď ve škole, co studuješ?
Jsem v Jílovém na učilišti, učim se na cukrářku.
A v jakém jsi ročníku?

III

Ve třeťáku, takže naštěstí už bych v červnu měla skončit a ústavka mi skončí a budu moct
odejít.
A jde ti to ve škole? Co tě baví, co ti jde, co nejde?
Mám sem tam nějakou trojku, jinak mi to docela jde. Vlastně mě ve škole všichni celkem
chválej, nejvíc na praxi, ale baví mě to tam jenom někdy. Teď tam ani moc nechodim, když
nejsou praxe, nebaví mě to, ani nevim, jestli tu školu dodělám, nemám chuť se tam teď nějak
vracet. Nejlepší byla praxe přímo v pekárně, to mě bavilo, ale jinak nic moc, sedět ve škole mě
nebaví.
To nerada slyším. Určitě by byla škoda teď, vlastně těsně před koncem, skončit a vykašlat
se na to. Nebo uvažuješ o jiném oboru?
Ne, už nechci chodit do školy, nebaví mě to. Místo školy teď chodim na brigádu do obchodu.
To mě baví, aspoň z toho mám peníze. Takže bych si spíš radši našla normálně práci a byla
tam, než denně sedět ve škole.
Já chápu tvou představu práce a peněz, určitě to v tvém věku je lákavější než škola, ale
nemyslíš, že kdybys školu dodělala, měla bys pak více možností?
Asi jo. Nevim. Ještě mě kvůli docházce nevyhodili, tak si to ještě rozmyslim a pořešim to.
Dobře, přeci jen jsi plnoletá, tak rozhodnutí je na tobě. A jakým způsobem sis našla
brigádu, na kterou docházíš? Pomohl ti někdo s hledáním brigády?
Přítel v tom obchodu pracuje, tak se mi zeptal, jestli bych tam taky nemohla chodit a vzali mě.
Tak to je dobře, že to šlo takto snadno. Ale abych se trošku vrátila k tématu. Když se
zamyslíš nad tvým dosavadním pobytem tady v domově, jak probíhal, dojíždí nebo
dochází za vámi do dětského domova nějaká nezisková organizace?
Ty jo, tady vlastně pořád někdo je, pořád se tu něco děje. Nevim sice, jestli to jsou všechno
neziskovky, ale fakt se tady pořád něco děje.
A dokážeš odhadnout, kolik různých organizací do domova dojíždí nebo dochází?
Je jich fakt asi hodně, vůbec si neumim tipnout. Ale za náma vždycky jezdilo dost lidí, vlastně
se snažej hodně pomáhat dětem z děcáků. Nebo mi to teda tak aspoň přijde.
A jak často vás teda navštěvuje někdo z neziskových organizací?
Víceméně je tu každou chvíli něco, neni tejden, kdy by se něco nedělo. Něco jsou kroužky nebo
doučko, ty jsou pravidelně, jindy prostě někdo přijede a něco se tu děje.
A jaké činnosti vám teda neziskové organizace nabízejí?
Je to různý. Je to to doučko nebo nějaký kroužky. Jinak sem jezdí lidi, co si hrajou s dětma.
Nevim ale, co hrajou, na takový akce nechodim. Chodila jsem, když jezdila Přírodní škola, ale
teď spíš ne.
IV

A ty sama se účastníš některých aktivit?
Já už se teď do ničeho nehrnu, zkusila jsem spoustu věcí a buď to bylo naprosto o ničem, nebo
naopak mi to i dost dalo, pomohlo, ale ten kurz pak skončil. Právě teď jsem i celkem zklamaná
z toho, co nám nabízej, není tam nic, co bych ještě neznala a to, čím už jsem prošla, nechci
znovu opakovat.
To je pochopitelné. A účastnila ses tedy něčeho v minulosti, když mluvíš o nějakém kurzu?
Když jsem byla o něco mladší, hodně zábavný byly divadla, který nám tu hráli. Vždycky jsem
se moc těšila na návštěvy Přírodní školy, díky kterým jsem měla spoustu zážitků. Na takový
akce ale už teď nechodim, nechávám to malejm dětem, když tam nemusim.
A o jakém kurzu jsi to mluvila?
Účastnila jsem se kurzů, které pořádal Život nanečisto.
Aha, tak k tomu kurzu se ještě za chvíli vrátíme, ale napadne tě ještě něco dalšího, co by
se tu dělo nebo čeho ses ty přímo zúčastnila?
Občas jsem s Přírodní školou šla i na doučko, když mi něco ve škole hodně nešlo. Oni to tam
vedou super lidi, tak to ani nebyla taková nuda tam chodit.
A když skončí škola a jsou prázdniny, jezdí sem někdo nebo aktivity neziskových
organizací přes léto ustanou?
Občas sem přijede třeba Přírodní škola, když se nějak domluvěj, ale jinak sem přímo nikdo
nejezdí. Ale my můžeme jet třeba na tábor. Některý neziskovky zaplatěj, některý jsou třeba
přímo od nich. Dva kluci byli dokonce loni na lodi někde v Itálii.
A ty se účastníš táborů?
Každý léto chci odjet aspoň na jeden tábor, abych nemusela celý prázdniny strávit v děcáku.
A když vzpomeneš na aktivity, kterými jsi doposud prošla a mluvila o nich, zažila jsi
z nabídky neziskových organizací něco, co tě bavilo?
Ráda jsem se účastnila kurzů od Života nanečisto, protože nám tam ukazovali, co nás reálně
čeká, měli jsme aspoň trochu šanci si to zkusit a nějak se na to postupně připravovat. Ty kurzy
už ale nejsou, místo toho je něco jinýho. Tam jsem byla jednou a už tam nejezdim, to bylo
naprosto o ničem.
A co je podle tebe důvodem, že Život nanečisto hodnotíš takhle pozitivně? Co tam bylo
jiného než na jiných akcích nebo co tě tak oslovilo?
Celý ty kurzy byly fajn, byli tam super lidi, dobrá atmosféra, ale hlavně musim říct sama za
sebe teda, nevim co na to jiný. Byla to pro mě nejlepší a nejreálnější příprava na to, co mě čeká,
V

až z děcáku odejdu.Byly to vlastně kurzy vždycky na celej víkend. Každej ten víkend jsme řešili
nějaký jiný téma a všechno jsme si mohli hlavně vyzkoušet, na všechno bylo dost času, všechno
nám vždycky vysvětlili, když jsme něčemu nerozuměli. Takže fakt super.
Je pravda, že to je v tuhle chvíli to nejdůležitější, na co se asi zaměřuješ. A zažila jsi
naopak něco, co tě nebavilo nebo co bys hodnotila negativně?
Vlastně ani ne. Vim, že někdo celkem nadával na nějaký setkání a mě teda zklamalo to, co se
dělo po tom Životu nanečisto, ale jinak je to celkem fajn. Super třeba je, že nějaký lidi nám sem
vozej značkový olbečení, já na to nemám a tety nám to nekupujou. Nebo si to můžeme přát
k Vánocům.“ I všechny ty akce pro děti jsou super, všichni si to vždycky užívaj. Pro nás je
super, když se tu něco děje a není to pořád stejný.
To je pochopitelné. Jsem ráda, že většinu akcí hodnotíš takhle pozitivně. A setkala ses
s nějakou aktivitou, která tě nějakým způsobem třeba i obohatila?
„Musím uznat, že některý aktivity, kterejch jsem se zúčastnila, byly fajn, některý mě dokonce
obohatily. Určitě jsem zažila něco novýho, podívala jsem se na nový místa, zkusila jsem nový
věci. Díky kurzům Života nanečisto jsem získala i reálnější pohled na svět. Naučila jsem se
toho podle mě dost, abych to všechno zvládla, až odejdu.
A pomáhají neziskové organizace ještě nějak, než jsi zatím uvedla?
Když to nejsou zážitky, většinou pomáhaj finančně a něco platěj.
A když se ohlédneš, pomohly ti některé aktivity neziskových organizací v osobním životě?
Já nevim, něco jsem se určitě naučila, ale těžko říct, jestli to bylo díky nějaký neziskovce.
A používáš něco z toho, co ses naučila? Myslím v běžném životě.
Jako zabývali jsme se na Životě třeba staráním o domácnost nebo hledáním práce. Tak to se mi
celkem hodí. Myslim, že to zvládnu, až odejdu.
A ty například víš, jak by sis sehnala bydlení?
Asi jo. Já sice odcházim v červnu k bráchovi, ale kdyby ne, asi bych zkusila azylák. Ptala jsem
se na to i na tom Životu nanečisto a doporučili mi to. Vlastně pak i ředitelka, než jsem jí řekla,
že půjdu k bráchovi do Prahy. I kámoši, co tu byli odcházeli hlavně do azyláků, když nemohli
jít k někomu z rodiny.

VI

A máš to stejně i s prací? Víš, jak by sis sehnala práci?
Já jsem si už v šestnácti našla brigádu. Doplňovala jsem zboží v obchodě. Pomohli mi s tim ale
kámoši, pak jsem se jenom zeptala tety a ředitelky, jestli tam můžu.“ Teď jak jsem říkala, tak
taky chodim na brigádu, takže s tim asi celkem problém nemam.
Tak to je důležité, abys byla schopná sehnat si práci, až odejdeš.
Jojo, myslim, že to zvládnu. Tak nějak doufám, že kdyžtak budu moct zůstat tam, co jsem teď.
Tak já ti budu držet palce, aby ti vše vyšlo tak, jak si přeješ a aby se ti dařilo. Je ještě
něco, co by tě napadlo k tématu, o kterém jsme se bavily?
Asi ne.
Tak já ti děkuji za tvůj čas a přeji hodně štěstí.
Díky.

VII

Příloha č. 3: Informovaný souhlas pro účastníky výzkumu

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU
Byl/a jsem zkontaktována za účelem poskytnutí rozhovoru pro kvalitativní výzkum
k diplomové práci na téma „Neziskový sektor a jeho role v realizaci aktivit pro děti a mládež
z dětských domovů“ autorky Bc. Lenky Čumplové. Autorka mě seznámila s podmínkami, cílem
a obsahem výzkumu. Rozumím jim a souhlasím s nimi.
Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru na diktafon a s následnou analýzou zvukového
záznamu a jeho přepisu. Autorce diplomové práce dávám souhlas k tomu, že může citovat
informace, které poskytuji. Rovněž souhlasím se způsobem, jakým bude zachována důvěrnost
a jak bude má identita ochráněna během výzkumu samotného i po jeho skončení.
Rozumím tomu, že pokud se objeví témata, o kterých nechci hovořit, mohu odmítnout
odpovědět, případně kdykoli ukončit rozhovor.

Jméno respondenta/respondentky:

Jméno autorky diplomové práce:

____________________________

___________________________

Podpis:

Podpis:

____________________________

___________________________
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