Přílohy
Příloha 1: Ukázka rozhovoru s Markem (text)

Odešel/šla jsi z dětského domova před ukončením střední školy/učiliště nebo až po
ukončení?
„Odešel jsem po škole. V 19 letech jsem ukončil učiliště, a přihlásil jsem se ještě na
nadstavbový učení, který jsem ukončil v 21 letech. Pak jsem musel opustit DD.“
Motivaci pro dokončení školy jsi měl sám od sebe nebo jsi byl něčím ovlivněný?
„Tak určitě je to zásluha taky vychovatelky, ta mi říkala, že jsem šikovnej a mám na to hlavu,
tak toho musím využít. Ale chtěl jsem taky sám, věděl jsem, že bez školy by to fakt nešlo a chtěl
jsem pro sebe dobrej život, něco si vydělat prostě, ne bejt bez peněz.“
Jak u Tebe probíhal přechod z DD do samostatného života?
„Přechod do dospělosti byl hodně tvrdý, po ukončení studia což bylo v květnu jsem myslel, že
budu moc být v DD do konce srpna což znamená oficiální ukončení školního roku, ale musel
jsem odejít hned po posledních maturitních zkouškách, což jsem nevěděl, chtěl jsem celé léto
pracovat, abych si vydělal nějaké peníze do startu bydlení, na vybavení bytu, kauci a nějaké
nájmy dopředu. Kkdyž mi Paní ředitelka oznámila při příjezdu do DD že zítra už oficiálně
musím pryč že jsem nejstarší z děti což je divné, tak jsem byl zaskočeny, nezbývalo mi nic
jiného než sednou k pc a hledat.Nakonec jsem našel malou garsonku ve městě kde jsem
studoval a práci jsem vzal první která se naskytla, takže slévárentský dělník, což braly hned a
byt jsem taky vzal hned, i bez prohlídky, domluvil jsem se s majitelem že mu kauci budu
splácet měsíčně..V DD mi dali 15 tisíc do startu což pokrilo jeden měsíc nájmu protože jsem
si nějaké peníze musel nechat na stravu, a jízdné do práce...když už jsem se odstěhoval z DD
mel jsem jen postel a televizi což jsem si pořídil z brigády z předchozích let...takže jsem neměl
pračku, lednici, atd.....asi třičtvrtě roku, kupoval jsem si tedy jen jídlo které jsem spotreboval,
a prádlo jsem si pral u přítelkyně a u kamarádů. večer jsem chodil spát s pocitem že to nedám
a že zůstanu na ulici, což se naštěstí nestalo.“

Co všechno sis musel po odchodu z DD zařídit?
„Po odchodu z DD jsem musel zařídit pojištění, trvalý bydliště,účet v bance ,a musel jsem
zavolat do prahy na úřad na.me trvale bydliště jestli tam nemám nějaké dluhy protože mi
pošta nechodila, popřípadne kdybych tam něco dlužil se domluvit jak budu postupovat aby se
dluh nezvyšoval...a kde mám platiť každoročně popelnice…“
Co pro Tebe byl v tu chvíli největší problém?
„Největší problém byl asi fakt ty peníze, neměl jsem vůbec na nic, čekal jsem na první výplatu,
abych si vůbec koupil třeba rychlovarnou konvici, nějaké ručníky, a vůbec nějaké vybavení do
bytu...vůbec nic jsem neměl.“
Neuvažoval jsi místo zvláštního bydlení domov na půl cesty?
„O domu na půl cesty jsem ani neuvažoval, chtěl jsem bydlet prostě sám, bejt svůj
pán…nechtěl jsem tam kvůli tomu režimu.“
Kdo Ti při přechodu pomáhal?
„Při odchodu mi nepomohl vůbec nikdo, párkrát jsem byl na nějaké akci pro děti z DD, ale
tam jsme řešili problémy, o kterých jsem už věděl.. Teoreticky to nestačí. Sociální pracovníci v
DD jsem ani neviděl, kurátor nebo opatrovník byla moje Paní ředitelka která mi moc taky
nepomohl, jen mi dala všechny papíry potřebné k odchodu atd...Neziskový organizace jsem
teda využil v DD ale pak už jsem je nikdy nevyužil, nějak jsem mi přišlo to už znal. Musel jsem
se spolehnout jen sám na sebe a jako podpora mi byla přítelkyně....“

Příloha 2: Analýza dat (obrázek)

